Acção de Graças
Cantarei ao Senhor enquanto viver.
Louvarei o meu Deus enquanto existir.
N’Ele encontro a minha alegria,
n’Ele encontro a minha alegria!

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
que esperam receber Teu fogo;
Eu irei levar essa chama
que iluminará o mundo.

III Domingo do Advento
16.12.2007

“Eis que envio o Meu
mensageiro diante de Ti,
para Te preparar o
caminho.”

2. Eu irei, anunciarei a paz
e o amor eterno do Senhor;
eu irei e serei feliz
de trazer os Homens ao Senhor.

(Mt 11, 2-11)
Entrada
Profetas de um mundo novo,
Anúncio de Paz e Bem.
Profetas junto do povo,
Presença de Deus que vem. (bis)
1. Formosos são sobre os montes,
Os mensageiros da paz!
Trazem-nos a Boa Nova:
Nosso Deus connosco está! (2x)
2. Ver o Senhor no oprimido,
E em cada pobre um irmão,
É traduzir o Evangelho,
Fazer da vida oração.
(2x)

Rito penitencial
1. Senhor, tende piedade de nós (2x)
2. Cristo, tende piedade de nós (2x)
3. Senhor, tende piedade de nós (2x)
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Aclamação

Pai Nosso
Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia!
Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia! (bis)

1. Todo o mundo é um hino de glória
À grandeza de Deus Nosso Rei.
Cada homem é a imagem sagrada,
Do amor de Deus Nosso Pai.

1. Bendito O que vem (que vem),
Em nome do Senhor (Senhor).
Bendito o reino,
O reino de Seu pai David.

Súplicas

Aleluia, Deus Pai e Senhor!
Aleluia, p’lo Teu grande amor. (bis)

Ouvi-nos Senhor, ouvi-nos Senhor! (cantado)

Gesto da Paz

Ofertório
Ao altar do Senhor vamos com amor,
A entregar ao Senhor o que Ele nos deu.
1. Pão lhe trazemos, trigo de Deus,
Para a mesa que Ele nos preparou.
Vinho trazemos, vinha de Deus,
Para a festa da comunhão.
2. Luzes trazemos para iluminar,
A santa mesa do nosso altar.
Flores trazemos para alegrar,
Esta comida de amizade.
3. Os nossos corpos, a nossa dor,
Nosso estudos demos ao Senhor.
Toda a vida queremos dar,
Para a oferta de Cristo no altar.

Santo

1. Santo, Santo, Santo, Santo,
Santo, Santo, o Senhor Deus.
Hoje erguemos as nossas mãos,
Adorando o Teu nome.
Santo, Santo, Santo, Santo.
2. Ó nosso Pai, Ó nosso Pai,
Ó nosso Pai, Que estais no céu.
Hoje erguemos ...

NOTA: atenção que o cântico foi modificado para a sua
versão original.
Faz a paz, acolhe o amor.
Vai, constrói um mundo melhor.
Abraça os homens: são teus irmãos,
Serás feliz na união.

Comunhão
Formamos um só corpo em Cristo Jesus,
Todos nós que comungamos o mesmo Senhor.
Formamos um só corpo em Cristo Jesus.
1. Há um só corpo e um só Espírito;
Vós fostes chamados a uma só Esperança.
2. Há um só Deus, uma só Fé, um só Baptismo;
Um só Deus e Pai, que está acima de todos e em todos.
3. Esforçai-vos por manter a unidade do Espírito;
Pelo vínculo da paz.
4. Com toda a humildade, doçura e paciência;
Suportai-vos uns aos outros na caridade.
5. A cada um de nós foi dada a graça;
Segundo a medida do Dom de Cristo
6. Vivendo a verdade na caridade;
Cresçamos em tudo para Cristo.

