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“Bem-aventurados os
pobres em espírito, porque
deles é o reino dos Céus”

Acção de GraçasAcção de GraçasAcção de GraçasAcção de GraçasAcção de Graças

1. Já se ouvem nossos passos a chegar,
Já se ouvem nossas vozes de alegria
Neste dia que é uma bênção
Para a Igreja reunida
Jesus Cristo nos congrega e faz Irmãos.

Como são belos os pés
Que anunciam a paz
E as mãos que repartem o pão.
Na refeição do Cordeiro da Palavra,
Vinho e Pão
Somos o povo de Deus em comunhão

2. Todos vós que tendes sede,
Vinde beber da fonte da verdade,
Saciai a vossa fome sem pagar vinho nem pão!

3. Já se mudam nossos corações de pedra
Pela força do Espírito de Deus.
Já vencemos as barreiras
Que destroem a harmonia
Jesus Cristo nos congrega e faz Irmãos.

O Teu Reino, Senhor, é justiça,
O Teu Reino, Senhor, é perdão,
O Teu Reino, Senhor, é verdade,
O Teu Reino é, Senhor, salvação.

1. O Teu Reino foi ganho na Cruz.
O Teu Reino foi ganho na dor.
O Teu Reino congrega Teu povo.
O Teu Reino é de Paz e Amor.

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



OfertórioOfertórioOfertórioOfertórioOfertório

ComunhãoComunhãoComunhãoComunhãoComunhão

Pai NossoPai NossoPai NossoPai NossoPai Nosso

SantoSantoSantoSantoSanto

SúplicasSúplicasSúplicasSúplicasSúplicas

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

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

GlóriaGlóriaGlóriaGlóriaGlória

Rito penitencialRito penitencialRito penitencialRito penitencialRito penitencial

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

1. Jesus Cristo é o Meu Senhor.
Aleluia!                                          (bis)

2. Ele ama-me, Ele ama-me.
Aleluia!                                          (bis)

1. Ao Teu altar nós levamos, Senhor.
As nossas ofertas de pão:
O pão do nosso trabalho sem fim
E o vinho do nosso cantar.
Será, Senhor, nossa justa inquietude
Amar a justiça e a paz.

Saber que virás, saber que estarás
Partindo aos pobres Teu pão.

2. A sede de tantos homens sem luz.
A dor e o triste chorar.
O ódio de tantos mortos sem fé,
Cansados de tanto lutar.
Nesta patena da nossa oblação,
Aceita a vida, Senhor.

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

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

Gregoriano

1. Como é bom, como é suave
Vivermos todos juntos             (bis)

2. Juntos como irmãos,
Vivermos todos juntos.            (bis)

Partilhemos, como o pão, a nossa Fé,
Demos testemunho de esperança.
Deus entregou a Sua vida
E nós temos de O partilhar.

1. Este pão nunca faltará,
Multiplica-se durante a partilha.
Só necessita das nossas mãos,
Do desejo de dar.

2. Ninguém acende uma candeia
Para a esconder debaixo da cama.
Deus confiou-nos esta luz,
Para guiar o nosso caminho.

3. Deixemos dúvidas e temor,
Apesar do mundo rir dos profetas.
Testemunhemos corajosos
Ao serviço de Deus e do povo.

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.


