Acção de Graças
1. Deixa que o amor de Deus te toque, com Seu Espírito de Luz,
E tua alma gritará de alegria.
Deixa que Ele te sacie e Seu Espírito de amor,
Descerá em teu coração e dar-te-á paz.
Jesus, ó Jesus, enche-nos de Ti! (bis)
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2. Oh, vem cantar com alegria, que Deus encheu o teu coração,
E tuas mãos se elevam para o bendizer.
Entrega-lhe as tuas dores, e as tuas preocupações,
E Ele virá e tomará conta de ti.

“Vinde e segui-Me, e eu
farei de vós pescadores de
homens.”

Final
Dá-nos um coração grande para amar,
Dá-nos um coração forte para lutar.
1. Homens novos, criadores da história,
Construtores da nova humanidade;
Homens novos que vivem a existência
Como risco dum longo caminhar.

(Mt 4, 12-23)
Entrada
1. Quando as trevas se dissiparam
Quando amanheceu o Amor
O Homem feliz vivia sem dor
Quando depois a escuridão
Tornou a noite solidão
E o Homem sofria sem o seu Senhor

2. Quando apareceu Jesus
Quando Ele se fez pão
Alguns entenderam e deram as mãos
Houve porém quem cheio de si
Virasse as costas à verdade
Ao Deus da história à eternidade

Vem daí, vem daí
É Deus que te chama
É Deus que te ama
O Deus que os homens
Precisam de olhar
Vem daí, vem daí
É Deus que te manda
Pelo mundo inteiro
És o sal da terra
Luz sempre a brilhar
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Rito penitencial

1. Perdoa Senhor o nosso dia,
A ausência de gestos corajosos,
A fraqueza de actos consentidos,
A vida e os momentos mal amados.

2. Perdoa o espaço que Te não demos,
perdoa porque não nos libertámos,
perdoa as correntes que pusemos
Em Ti, Senhor porque não ousámos.

3. Contudo faz-nos sentir,
perdoar é esquecer a antiga guerra
e, partindo, recomeçar de novo
como o sol que sempre beija a terra.

Glória

Aclamação

Santo, Santo é o Senhor.
Senhor Deus do universo.
O céu e a terra proclamam
A Vossa Glória.

Pai, Tu que estás no céu
santificado seja Teu nome
venha nós o Teu Reino,
cumpra-se Tua vontade em nós.
Dá-nos hoje o nosso pão
e em cada dia da nossa existência;
perdoa as nossas ofensas
como perdoamos também
e não nos deixes cair em tentação,
mas livra-nos de todo o mal.
Mas livra-nos de todo mal.

Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia
Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia

Gesto da Paz
1. A paz esteja connosco, (3x)
Sempre connosco, sempre,
Sempre esteja a paz.
2. O amor de Cristo nos una, (3x)
Sempre nos una, sempre,
Sempre como irmãos.

Escutai Senhor a nossa oração! (cantado)

Ofertório
1. És a minha vida, és o meu Senhor.
És o meu caminho e a minha verdade.
Na Tua Palavra, eu caminharei,
Até que a Tua graça me deixe viver
E não terei medo, se estás comigo.
Eu te peço, fica comigo.

3. És a minha força e o meu rochedo.
És a minha Paz, minha Liberdade.
Nada nesta vida nos separará,
Sei que a Tua mão suave não me deixará
E de todo o mal me libertará,
E no teu perdão viverei.

2. Creio em Ti, Senhor, Filho de Maria.
Deus eterno e Santo, Homem como nós.
Morto por Amor vives em nós,
Sendo um só com o Pai e com os que
salvaste,
Até que um dia voltarás de novo,
Para abrir-nos o Reino de Deus!

4. Pai bondoso e santo, nós cremos em Ti.
Filho Salvador em Ti esperamos
Espírito de Amor vem rezar em nós,
Tu que nos reúnes vindos de todas as
partes.
E depois, também, por mil caminhos,
Nós seremos sementes de Deus.

1. O céu e a terra proclama a Vossa glória.
Hossana nas alturas.
Bendito o que vem em nome do Senhor!
(bis) Hossana nas alturas.

Pai Nosso

Glória ao Senhor, Louvor ao Senhor,
Cantai-lhe terra inteira, bendizei o Seu Nome.
Glória ao Senhor, Louvor ao Senhor,
Anunciai a Sua Salvação.

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

Súplicas

Santo

Comunhão
1. Quando Te encontro descanso,
Tu reconfortas minh’alma,

4. O Teu festim me conforta
Faz-me cantar de alegria.

Cristo, Senhor, és o guia,
O Bom Pastor que me conduz.
Minha vida e minha luz. (2x)

5. Tua bondade me ajuda
No viver de cada dia,

2. Por Teus caminhos me guio
Para louvor do Teu Nome,
3. Não temerei os perigos
Pois sei que Tu ‘stás comigo.

6. Minha morada p’ra sempre
Seja Tua casa, Senhor,

