Acção de Graças
Eu quero ser, Senhor amado,
Como barro nas mãos do oleiro.
Rompe-me a vida, faz-me de novo,
Eu quero ser um vaso novo.

Final
1. Errante vou, sou peregrino
Como estrangeiro buscando o lar.
Encontrei Deus no meu caminho:
Conforto e paz me veio dar

2. Já vejo o fim do meu caminho:
A minha pátria, Jerusalém!
Já não me inquieta o meu destino
Pois no Senhor pus minha fé
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“Não só de pão vive o
homem, mas de toda
palavra que sai da boca de
Deus”

Unido a Deus em aliança
O novo povo caminhará
Lutando aqui pela esp’rança,
Dum mundo novo que enfim virá.

(Mt. 4, 1-11)
Entrada
1. Povo que vais ao encontro
Da terra da Salvação,
Ergue os teus olhos ao Alto,
Ao teu Senhor, teu Perdão!
2. A terra que te prometo
Terá leite, terá mel.
Lembra-te dela, Meu Povo,
Se a injustiça for fel.
3. Nas veredas do deserto
Faz da sede esp’rança viva.
Rebenta com o cansaço,
Olha a terra prometida.

(2x)
(2x)
(2x)
(2x)
(2x)
(2x)

4. Povo que tens como herança
Cristo que ressuscitou.
(2x)
Rompe os caminhos do medo:
Novo sol já despertou!
(2x)
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Rito penitencial

Santo

1. Senhor, que viestes-nos salvar
E o coração está arrependido,
Piedade, piedade, piedade de nós.

2. Ó Cristo, que viestes-nos salvar
Diz a Deus Pai que nos perdoe,
Piedade, piedade, piedade de nós.

1. O céu e a terra / proclama a Vossa glória
Hossana! Hossana! / Hossana nas alturas.

3. Senhor, que viestes-nos salvar
E o coração está arrependido,
Piedade, piedade, piedade de nós.

Glória a Ti, Senhor, Salvador do mundo.
Glória a Ti, Senhor.
1. Nem só de pão vive o homem
Mas de toda a palavra que vem da boca de Deus.

Súplicas

2. Bendito o que vem / em nome do Senhor
Hossana! Hossana! / Hossana nas alturas.

Pai Nosso

Aclamação

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

O Senhor é santo, Ele está aqui.
O Senhor é santo, eu posso sentir.

Pai Nosso, que o Teu reino venha (3x)
Sobre esta terra.

Gesto da Paz
Faz a paz, acolhe o amor.
Vai, constrói um mundo melhor.
Abraça os homens: são teus irmãos,
Serás feliz na união.

Comunhão
O Senhor alimentou-nos
Com a flor da farinha,
E saciou-nos com o mel dos rochedos,
E saciou-nos com o mel dos rochedos,

Ofertório
1. Não esperes pão se antes não semeaste,
colherás frutos, mas primeiro há que podar.
Deus cuidará a obra que começou,
A mim, a ti só compete semear.
Daremos fruto abundante e saboroso,
Daremos fruto que há-de permanecer.
Se acreditarmos na Palavra de Jesus:
“Sem Mim nada podereis fazer”.

2. Não vivas sempre preso ao tempo que
passou,
Que lindo o “hoje, aqui e agora” p’ra viver!
Se é Deus quem rega o que o homem
semeou,
Verás então como as flores vão nascer.
3. Enterra o medo, inimigo do amor,
Afasta as nuvens porque a luz deve brilhar.
Com muito amor, vai regando a semente,
A mim, a ti só compete semear.

1. Aclamai a Deus, nossa força,
Aplaudi ao Deus de Jacob.
2. Entoai cânticos ao som do tamboril,
Da cítara harmoniosa e da lira.
3. Fazei ressoar a trombeta na lua nova
e na lua cheia, dia da nossa festa.
4. É uma obrigação para Israel,
É um preceito do Deus de Jacob.
5. Lei que Ele impôs a José,
Quando saiu da terra do Egipto.
6. Escuta, meu povo, a minha advertência,
Assim, Israel, me prestes ouvidos.
7. Não terás contigo um deus alheio,

Nem adorarás divindades estranhas.

