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Acção de Graças

1. Senhor tende piedade, piedade de nós, (2x)
Piedade de nós!
2. Cristo tende piedade de nós,
Piedade de nós!
3. Senhor tende, piedade de nós.
Piedade de nós!

1. Não adores nunca ninguém mais que a Deus. (2x)
Não adores nunca ninguém mais... (2x)
Não adores nunca ninguém mais que a Deus.

2. Não escutes...

3. Não contemples...

4. Porque só Ele te pode saciar. (bis)
Não adores nunca ninguém mais,
Não escutes nunca ninguém mais,
Não contemples nunca ninguém mais que a Deus.

O Teu Reino, Senhor, é justiça,
O Teu Reino, Senhor, é perdão,
O Teu Reino, Senhor, é verdade,
O Teu Reino é, Senhor, salvação!

1. O Teu Reino foi ganho na Cruz.
O Teu Reino foi ganho na dor.
O Teu Reino congrega Teu povo.
O Teu Reino é de Paz e Amor.

Já se ouvem nossos passos a chegar,
Já se ouvem nossas vozes de alegria
Neste dia que é uma bênção
Para a Igreja reunida
Jesus Cristo nos congrega e faz Irmãos.

Como são belos os pés, que anunciam a paz
E as mãos que repartem o pão.
Na refeição do Cordeiro da Palavra, Vinho e Pão
Somos o povo de Deus em comunhão

Vinde todos que sois pobres
Injustiçados, sem tecto e sem pão
Vinde ser fraternidade
Gerar o Cristo, fazer libertação



Ofertório

Comunhão

Pai Nosso

Santo

Súplicas

Aclamação

Gesto da Paz

Glória

Ouvi-nos Senhor! (cantado)

Glória a Deus, glória a Deus
Na terra e nos céus.                   (bis)

1.Louvor e glória ao Teu Nome, Aleluia, Aleluia!
Senhor Deus do universo, Aleluia, Aleluia!

2.Vinde, cantemos ao Senhor, Aleluia, Aleluia!
É Ele o nosso Criador, Aleluia, Aleluia!

3.Por nós Ele fez maravilhas, Aleluia, Aleluia!
Eterno é o Seu Amor, Aleluia, Aleluia!

4.Eu vou cantar para o Meu Deus, Aleluia, Aleluia!
Todos os dias da minha vida, Aleluia, Aleluia!

1. Canta Aleluia ao Senhor,
Canta Aleluia ao Senhor,
Canta Aleluia, canta Aleluia,
Canta Aleluia ao Senhor,

2. Ele é Senhor e salvador

1.És a minha vida, és o meu Senhor.
És o meu caminho e a minha verdade.
Na Tua Palavra, eu caminharei,
Até que a Tua graça me deixe viver
E não terei medo, se estás comigo.
Eu te peço, fica comigo.

2.Creio em Ti, Senhor, Filho de Maria.
Deus eterno e Santo, Homem como
nós.
Morto por Amor vives em nós,
Sendo um só com o Pai e com os que
salvaste,
Até que um dia voltarás de novo,
Para abrir-nos o Reino de Deus!

Santo, Santo é o Senhor.
Senhor Deus do universo.
O céu e a terra proclamam
A Vossa Glória.               (bis)

Pai, Tu que estás no céu
santificado seja Teu nome
venha nós o Teu Reino,
cumpra-se Tua vontade em nós.
Dá-nos hoje o nosso pão
e em cada dia da nossa existência;
perdoa as nossas ofensas
como perdoamos também
e não nos deixes cair em tentação,
mas livra-nos de todo o mal.
Mas livra-nos de todo mal.

3.És a minha força e o meu rochedo.
És a minha Paz, minha Liberdade.
Nada nesta vida nos separará,
Sei que a Tua mão suave não me deixará
E de todo o mal me libertará,
E no teu perdão viverei.

4.Pai bondoso e santo, nós cremos em
Ti.
Filho Salvador em Ti esperamos
Espírito de Amor vem rezar em nós,
Tu que nos reúnes vindos de todas as
partes.
E depois, também, por mil caminhos,
Nós seremos sementes de Deus.

1. Deixo-vos a Minha Paz, / a Minha Paz vos dou.
Sementes do Meu Reino, / promessa de ressurreição
Bem aventurados sois por / serdes meus amigos.
Eu vos escolhi, Amai-vos uns aos outros / para que eles me reconheçam

Paz, paz, proclama o teu Senhor.
Paz, paz, com Cristo, Redentor.

1. Este pão nunca faltará,
Multiplica-se durante a partilha.
Só necessita das nossas mãos,
Do desejo de dar.

1. O céu e a terra proclama a Vossa glória.
Hossana nas alturas.
Bendito o que vem em nome do Senhor!
Hossana nas alturas.

2. Ninguém acende uma candeia
Para a esconder debaixo da cama.
Deus confiou-nos esta luz,
Para guiar o nosso caminho.

3. Deixemos dúvidas e temor,
Apesar do mundo rir dos profetas.
Testemunhemos corajosos,
Ao serviço de Deus e do povo.

Partilhemos, como o pão, a nossa Fé,
Demos testemunho de esperança.
Deus entregou a Sua vida,
E nós temos de O partilhar.


