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

minha complacência.
Escutai-O.”

Acção de GraçasAcção de GraçasAcção de GraçasAcção de GraçasAcção de Graças

1. Todos unidos formamos um só corpo,
Um povo que na Páscoa nasceu.
Membros de Cristo em sangue redimidos,
Igreja peregrina de Deus.
Dentro de nós vive o espírito de vida
Que o Pai pelo Filho enviou.
Ele nos anima, nos guia e alimenta,
Igreja peregrina de Deus.

2. Todos nascidos num único Baptismo,
unidos na mesma comunhão.
Todos vivendo em uma só família,
Igreja peregrina de Deus.
Todos irmanados num único destino,
ligados pela mesma salvação.
Somos um só corpo e Cristo é a cabeça,
Igreja peregrina de Deus

Nós somos na terra
 semente de outro reino,
Nós somos testemunhas do amor.
Paz que vence as guerras
E luz que vence as trevas,
Igreja peregrina de Deus.

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.

1. Se as águas do mar da vida
Quiserem te afogar.
Segura na mão de Deus e vai.
Se as tristezas desta vida
Quiserem te sufocar.
Segura na mão de Deus e vai.

Segura na mão de Deus.
Segura na mão de Deus.
Pois ela, ela te sustentará.
Não temas, segue adiante
E não olhes para trás.
Segura na mão de Deus e vai.



OfertórioOfertórioOfertórioOfertórioOfertório
ComunhãoComunhãoComunhãoComunhãoComunhão

Pai NossoPai NossoPai NossoPai NossoPai Nosso

SantoSantoSantoSantoSanto

SúplicasSúplicasSúplicasSúplicasSúplicas

AclamaçãoAclamaçãoAclamaçãoAclamaçãoAclamação

Gesto da PazGesto da PazGesto da PazGesto da PazGesto da Paz

Escuta Senhor a nossa oração! (cantado)

Rito penitencialRito penitencialRito penitencialRito penitencialRito penitencial
1. 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.

1. Esta sede de Te encontrar em mim
De correr p’ra Ti, de estar junto de Ti.
Guias pelos vales o decurso do meu rio.
Única razão és Tu, único sustento Tu.
A minha vida existe porque existes Tu!

2. Gira o firmamento sem nunca ter paz,
Mas existe um ponto a brilhar p’ra mim.
A estrela polar que guia os meus passos.
A estrela polar és Tu, a estrela segura Tu,
A minha vida existe porque existes Tu!

Tudo gira à Tua volta em função de Ti.
Não importa o quando, o onde e o porquê!  (bis)

3. Brilha a Tua luz no centro do meu ser,
Dás sentido à vida que em mim nasceu.
Tudo o que farei será somente amor.
Único sustento Tu, a estrela polar és Tu.
A minha vida existe porque existes Tu!

4. Esta sede de Te encontrar em mim
De correr p’ra Ti, de estar junto de Ti.

1. Todo o mundo é um hino de glória
À grandeza de Deus Nosso Rei;
Cada homem é a imagem sagrada
Do amor de Deus Nosso Pai.

Santo, Santo, Santo és Tu.   (bis)
1. Estão cheios da Tua glória      (bis)
O céu e a terra, Senhor

Santo, Santo, Santo és Tu.   (bis)
2. Bendito aquele que vem         (bis)
Em nome do Senhor.

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

Formamos um só corpo em Cristo Jesus,
Todos nós que comungamos o mesmo Senhor.
Formamos um só corpo em Cristo Jesus,

1. Há um só corpo e um só Espírito;
Vós fostes chamados a uma só Esperança.

2. Há um só Deus, uma só Fé, um só Baptismo;
Um só Deus e Pai, que está acima de todos e em todos.

3. Esforçai-vos por manter a unidade do espírito
Pelo vínculo da paz.

4. Com toda a humildade, doçura e paciência,
Suportai-vos uns aos outros na caridade.

5. A cada um de nós foi dada a graça,
Segundo a medida do Dom de Cristo

6. Vivendo a verdade na caridade,
Cresçamos em tudo para Cristo.

Aleluia, Deus Pai e Senhor!
Aleluia, p’lo Teu grande amor.  (bis)

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

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


