Acção de Graças
O Senhor é a minha força,
Ao Senhor o meu canto.
Ele é nosso salvador,
N’Ele eu confio e nada temo. (2x)

Final
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Nossa Senhora do sim,
Maravilha, Virgem Mãe.
Cuida, Maria, de mim,
E que eu diga sim também.

“Ela dará à luz um filho e
pôr-Lhe-ás o nome de
Jesus, porque Ele salvará
o povo dos pecados.”

1. Chamou o Anjo de Deus!
Maria não tenhas medo.
Serás mãe do Filho Eterno,
Eis revelado o segredo!

(Mt 1, 18-24)
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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Rito penitencial

2. Deus é justo e verdadeiro;
É o maior, mais importante.
Todos cantam o seu louvor:
Viva o Senhor que entre nós está!

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

Aclamação

Pai Nosso
Gesto da Paz

Shalom para ti, shalom para ti,
Shalom, shalom.
Deus te dê o amor,
Deus te dê a paz,
Shalom, shalom.

Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia. (2x)
1. Bendizei o Senhor,
Sol e lua, estrelas no céu.
Chuvas e orvalho todos os ventos,
Fogo e calor bendizei o Senhor.

Súplicas
Ofertório

Escuta Senhor, a prece do teu povo! (cantado)

Tu és o sol num novo amanhecer.
Tu és farol, a vida a renascer.
Maria! Maria! És poema de amor.
És minha mãe e mãe do meu Senhor.
1. Hoje quero acordar
E ter-te junto a mim;
Quero hoje cantar
Poemas de amor sem fim.
2. Com a luz do teu olhar,
Vou semeando esp’rança.
Pelo tempo vou voar
Sentir que sou criança.

Santo

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!

Gregoriano

Comunhão
O trigo que Deus semeou
No seio de Maria,
Tornou-se para nós Pão do Céu
Que nos dá vida e salvação eterna.
1. Cantai ao Senhor um cântico novo
Pelas maravilhas que Ele operou,
A sua mão e o seu santo braço
Lhe deram a vitória.
2. O Senhor deu a conhecer a salvação,
Revelou, aos olhos das nações, a sua justiça,
Recordou-se da sua bondade e fidelidade
Em favor da Casa de Israel.
3. Os confins da terra puderam ver
A salvação do nosso Deus.
Aclamai o Senhor, terra inteira,
Exultai de alegria e cantai.
4. Cantai ao Senhor ao som da cítara,
Ao som da cítara e da lira,
Ao som da tuba e da trombeta
Aclamaio Senhor, Nosso Rei.

