Acção de Graças
O Espírito do Senhor
Está sobre mim.

(bis)

Ele ungiu-me e enviou-me,
A proclamar a Boa-Nova.

Final

1. A proclamar a Boa-Nova,
A anunciar a salvação.
Aos pobres,
Que anseiam liberdade.
2. A dar a vista aos cegos,
Coragem aos que sofrem,
A paz aos tormentados,
A proclamar a salvação.
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“Arrependei-vos, porque
está próximo o Reino dos
Céus!”

1. O Espírito é força que nos liberta.
Caminha, caminha, caminha na luz!
2. Ele faz de nós a Igreja em festa.
Caminha, caminha, caminha na luz!
Caminha na luz, caminha na luz,
Caminha na luz,
Caminha na luz do Senhor!

(Mt 3, 1-12)
Entrada

Vem Salvador,
Vem sem tardar,
Dá-nos a força e a luz!
Vem Salvador,
Oh, vem depressa,
Vem a nós, senhor Jesus!
1. Ouvimos os profetas,
Sabemos que virás.
Seguimos os caminhos,
Que nos ensinarás.
Vem! Vem Senhor Jesus!
2. Os homens meus amigos,
Põe toda a confiança.
Na vinda do Messias,
Caminho de esperança.
Vem! Vem Senhor Jesus!
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3. Estarás com os que lutam,
Por uma nova terra.
Estarás com os que anseiam,
Pela paz e contra a guerra.
Vem! Vem Senhor Jesus!

Rito penitencial
1. Senhor tem, Senhor tem, Senhor tem piedade.
Senhor tem, Senhor tem, piedade de nós.

Pai Nosso
Gesto da Paz

2. Cristo tem, Cristo tem, Cristo tem piedade.
Cristo tem, Cristo tem, piedade de nós.
3. Senhor tem, Senhor tem, Senhor tem piedade.
Senhor tem, Senhor tem, piedade de nós.

Aclamação

Ofertório

Escutai Senhor, a nossa oração! (cantado)

1. Temos um novo mandamento,
Que Jesus Cristo nos deixou:
Que nos amemos uns aos outros,
Como Ele também amou.

2. Somos da Paz os mensageiros,
Somos promessas do Senhor.
Com o coração renovado,
Viveremos sempre o amor.

Comunhão
Se vos amardes uns aos outros,
Deus permanece em vós.
(bis)
1. É este o meu mandamento:
Amai-vos como Eu vos amei.

Sabes, Senhor,
O que temos é tão pouco p’ra dar.
Mas esse pouco,
Nós queremos com os irmãos compartilhar.
1. Queremos nesta hora, diante dos irmãos,
Comprometer a vida, buscando a união.
2. Sabemos que é difícil os bens compartilhar,
Mas com a tua graça, Senhor, queremos dar.
3. Olhando o teu exemplo, Senhor, vamos seguir,
Fazendo o bem a todos, sem nada exigir.

Santo

A Paz meu irmão, a Paz minha irmã,
A Paz de todo o coração,
A Paz em cada manhã.

Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia! (2x)
1. Cristo, Palavra eterna do Pai, Aleluia!
Nós te louvamos e te aclamamos, Aleluia!

Súplicas

Zé Vieira

1. Deus é santo, Deus é forte.
Deus é bom e poderoso.
Terra e céus cantam os seus louvores,
Viva o Senhor que entre nós está!
2. Deus é justo e verdadeiro.
É o maior, mais importante.
Todos cantam o seu louvor,
Viva o Senhor que entre nós está!

2. Não há maior prova de amor,
Do que dar a vida pelos amigos.
3. Vós sereis meus amigos,
Se fizerdes o que vos mando.
4. Amai os vossos inimigos,
E orai pelos que vos perseguem.
5. Não julgueis e não sereis julgados:
Perdoai e sereis perdoados.
6. Nós sabemos que passamos da morte à vida,
Porque nos amamos como irmãos.
7. Já não vos chamo servos, mas amigos,
Porque vos ensinei tudo o que ouvi de Meu Pai.
8. Vede como é grande o amor de Deus para connosco,
Chamamo-nos e somos filhos de Deus.
9. Vinde benditos de Meu Pai,
Entrai na alegria do Meu reino.

