Acção de Graças
1. Minha alegria és só Tu, Senhor,
Minha alegria és só Tu.
Porque Tu me deste a vida,
Porque Tu me fizeste existir,
Porque Tu me deste carinho,
Me deste amor.

(3x)
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(bis)

2. Meu pensamento és só Tu, Senhor…

“Vigiai, pois, porque não
sabeis em que dia virá o
vosso Senhor.”

Final
Eu irei cantar pelo mundo,
Falar de Ti, meu Salvador.
Eu irei dar a Boa Nova,
Dizer a todos, Jesus é Amor!

1. Eu irei, falarei a todos,
Os que esperam acolher Teu nome.
Eu irei levar essa chama,
Que iluminará o mundo.

(Mt 24, 37-44)
Entrada

Vamos preparar os caminhos do Senhor.
Vamos construir nova terra onde haja amor.
Virá o Senhor com a aurora,
Brilhará com a madrugada,
Proclamará a verdade!
Virá o Senhor com a força,
Desatará as cadeias,
E dar-nos-à a liberdade!
1. Irá sempre ao nosso lado,
Guiará os nossos passos,
Livrar-nos-à da escravidão,
Perdoará os pecados,
Libertará da miséria,
E dar-nos-à a salvação.
2. Visitará nossas casas,
Encher-nos-à de esperança,
Concederá o seu perdão.
Cantaremos todos juntos,
Todos seremos irmãos,
E dar-nos-à a salvação.
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Rito penitencial
1. Senhor, tem piedade; Senhor, tem piedade,
Senhor, tem piedade de nós.
2. Cristo, tem piedade, Cristo, tem piedade,
Cristo, tem piedade de nós.
3. Senhor, tem piedade, Senhor, tem piedade,
Senhor, tem piedade de nós.

Aclamação

Súplicas
Ofertório

1. Jesus é, Jesus é o Senhor! (3x)
Aleluia, Aleluia! (3x)
2. Glória a Deus, glória, glória a Deus! (3x)
Aleluia, Aleluia! (3x)
Ouvi-nos Senhor! (cantado)

1. Eu não sou nada e do nada nasci,
Mas Tu me amas e morreste por mim.
Junto à cruz eu só posso exclamar,
Eu sou teu, eu sou teu.
Toma meus braços, Te peço,
Toma meus lábios, Te amo,
Toma minha vida,
Ó Pai eu sou Teu,
(bis)
Eu sou Teu.
2. Quando de joelhos eu Te olho, Jesus,
Vejo a Tua grandeza e minha pequenez.
Que posso dar-Te eu, apenas meu ser,
Eu sou teu, eu sou teu.

Santo

1. Santo é o Senhor meu Deus, digno de louvor.
A Ele o poder, toda honra e glória. (bis)
Hossana! x4
Hossana, ò Senhor!
2. Bendito o que vem em nome do Senhor.
Como todos os santos cantamos para Ele. (bis)

Pai Nosso
(bis)

Gregoriano

Gesto da Paz
1. Como é bom, como é suave,
Vivermos todos juntos.
(bis)

(bis)

2. Juntos como irmãos,
Vivermos todos juntos.

(bis)

Comunhão

(bis)

1. 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!
2. Todos vós que tendes sede,
Vinde beber da fonte da verdade,
Saciai a vossa fome sem pagar vinho nem pão!
3. Já se mudam nossos corações de pedra,
Pela força do Espírito de Deus.
Já vencemos as barreiras,
Que destroem a harmonia,
Jesus Cristo nos congrega e faz Irmãos!
4. Vinde todos que sois pobres,
Injustiçados, sem tecto e sem pão.
Vinde ser fraternidade,
Gerar o Cristo, fazer libertação!
5. Vão morrer os nossos medos de ser livres.
Já calaram tantas vozes derrotistas.
Já partimos ao encontro,
Dessa terra prometida,
Jesus Cristo nos congrega e faz Irmãos!

