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“Este é o meu Filho muito
amado, no qual pus toda a

minha complacência”

1. Antes de seres formado
Dentro do ventre de tua mãe,
Antes de teres nascido,
Eu já te amava e te consagrei.
Foste por Mim escolhido
Para profeta entre as nações,
Irás onde Eu te envie
E o que Eu disser tu proclamarás.

Tenho de gritar / Tenho que arriscar!
Ai de mim se o não fizer! Como fugir de Ti? / Como calar?
Se a Tua voz é fogo a arder…
Não posso parar / Tenho que lutar!
Ai de mim se o não fizer! Como fugir de Ti? / Como calar?
Porque Tu me seduziste!

2. Nada temas na vida
Porque contigo sempre estarei.
Ponho as Minhas palavras
Na tua boca e dou-te o poder:
Entre as naçõe e reinos
Vais arrancar e vais demolir,
Entre as nações e reinos
Tu vais plantar, tu vais construir.

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.

Acção de GraçasAcção de GraçasAcção de GraçasAcção de GraçasAcção de Graças
Sinhor Obrgadu pa es bida qui Bu danu
Sinhor Obrigadu pa e bida di amor.

Nu misti riba pa bo Sinhor
Bui djudanu na nô caminhu. (bis)

Sinhor obrigadu pa es pon qui bu danu...

Sinhor obrigadu pa es binhu qui bu danu…
Dia Mundial do Migrante



OfertórioOfertórioOfertórioOfertórioOfertório ComunhãoComunhãoComunhãoComunhãoComunhão

Pai NossoPai NossoPai NossoPai NossoPai Nosso

SúplicasSúplicasSúplicasSúplicasSúplicas

AclamaçãoAclamaçãoAclamaçãoAclamaçãoAclamação Gesto da PazGesto da PazGesto da PazGesto da PazGesto da Paz

Ouvi-nos Senhor (rezado)

Gregoriano

Rito penitencialRito penitencialRito penitencialRito penitencialRito penitencial

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.

GlóriaGlóriaGlóriaGlóriaGlória

Eu vim para que todos tenham vida,
E vida em abundância.
Eu vim para que todos tenham vida,

1. O Espírito do Senhor está sobre mim:
E enviou-me a anunciar a Boa Nova do seu Reino,
E proclamar a graça e a salvação do Nosso Deus.
Diz o Senhor!

2. O Espírito do Senhor está sobre mim:
E todo aquele que acredita em Mim, Possui a Vida eterna.
Deus enviou Seu Filho ao mundo para o salvar.
Diz o Senhor!

3. O Espírito do Senhor está sobre mim:
Eu sou o Pão que o Pai vos manda para dar a vida ao mundo.
O Pão do Céu: Quem comer deste Pão vive por Mim.
Diz o Senhor!

4. O Espírito do Senhor está sobre mim:
Permanecei no Meu amor a amai-vos todos uns aos outros.
Tereis em vós a vida e a alegria de Meu Pai.
Diz o Senhor!

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.

Glória e louvor para Ti Meu Senhor Aleluia           Aleluia!
Pelo amor e alegria que nos dás em cada dia Aleluia       Aleluia!

Aleluia, Aleluia, Aleluia.  (2x)

1. Cristo, Palavra eterna do Pai, Aleluia.
Nós te louvamos e te aclamamos.    Aleluia.

Nhôr Des, nu Ta da Nhô, tudo qui nu teni.
Senhor Deus, nós te oferecemos tudo o que temos.

1. Sima nhu dano Jesus Cristo,
Co tudo si amor pê bem, enchinando Palavra di Nhô.

2. Nos mãe, nos pai, nós ermon,
Nu Ta entrega Nhô, djunto co ques oferta.

3. Nos trabajo, nos pobreza, nos riqueza
Nu Ta entrega Nhô, djunto co ques oferta.

4. Nos alegria, nos tristeza, nos fadiga,
Nu Ta entrega Nhô, djunto co ques oferta.

SantoSantoSantoSantoSanto
Santo i Santo
Hossana, hossana, (3x)
Pa Deus riba di céu.

2. Céu cu terra
Hossana, hossana (Ta canta)
Hossana, hossana (Bo glória)
Hossana, hossana
Pa Deus riba di céu.

1. Santo i Santo
Hossana, hossana (I santo)
Hossana, hossana (I santo)
Hossana, hossana
Pa Deus riba di céu.

3. Bendito quel qui bin
Hossana, hossana (Qui bin,)
Hossana, hossana (Na bo nome)
Hossana, hossana
Pa Deus riba di céu.

Santo i Santo


