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“ Fonte da água que jorra
para a vida eterna”

Acção de GraçasAcção de GraçasAcção de GraçasAcção de GraçasAcção de Graças

1. O Povo de Deus no deserto andava,
Mas à sua frente alguém caminhava.
O Povo de Deus era rico de nada;
Só tinha a esp’rança e o pó da estrada.
Também sou Teu Povo, Senhor, e estou nesta estrada,
Somente a Tua graça me basta e mais nada.                 (bis)

2. O Povo de Deus também vacilava,
Às vezes custava a crer no amor.
O Povo de Deus chorando rezava,
Pedia perdão e recomeçava.
Também sou Teu Povo, Senhor, e estou nesta estrada,
Perdoa se às vezes não creio em mais nada.                 (bis)

És minha vida, Jesus.   (4x)

2. Como uma terra que está sedenta,
Assim meu ser deseja a água viva.
Tu és a fonte que me sacia,
Quem crê em Ti nunca mais terá sede.

1. O Espírito é força que nos liberta.
Caminha, caminha, caminha na luz.

2. Ele faz de nós a Igreja em festa.
Caminha, caminha, caminha na luz.

Caminha na luz, caminha na luz,
Caminha na luz,
Caminha na luz do Senhor.

Rito penitencialRito penitencialRito penitencialRito penitencialRito penitencial
1. Senhor, Senhor, misericórdia.
Senhor, Senhor, misericórdia.

2. Cristo, Cristo, misericórdia.
Cristo, Cristo, misericórdia.

3. Senhor, Senhor, misericórdia.
Senhor, Senhor, misericórdia.

És minha vida, Jesus.   (4x)

3. Qual sentinela que espera a aurora,
Assim minha alma espera em Ti, Senhor.
Tua palavra é uma luz
Que ilumina todos os meus passos.

1. Como a argila se abandona
Entre as mãos ágeis do oleiro,
Assim minha alma se abandona,
Assim meu ser espera em Ti, Meu Deus.



OfertórioOfertórioOfertórioOfertórioOfertório

ComunhãoComunhãoComunhãoComunhãoComunhão

Pai NossoPai NossoPai NossoPai NossoPai Nosso

SantoSantoSantoSantoSanto

SúplicasSúplicasSúplicasSúplicasSúplicas

AclamaçãoAclamaçãoAclamaçãoAclamaçãoAclamação

Cordeiro de DeusCordeiro de DeusCordeiro de DeusCordeiro de DeusCordeiro de Deus
Escutai Senhor a nossa oração. (cantado)

Louvor e Glória a Vós, Jesus Cristo Senhor (bis)

1. Se crês em Deus,
Se acreditas que Ele há-de voltar
Segue o caminho
Que Jesus te veio ensinar
Então verás
Que a vida se pode tornar melhor

Cantarei, cantarei!
O que Deus nos veio ensinar
Que a maneira de chegar ao céu
É amar, é amar, é amar, é amar,
O pobre, o rico, o pecador,
E tudo o que nesta vida
É querido do Senhor

2. Se Deus quiser
Hei-de deixar de pensar em mim
E assim roubar tempo ao tempo
Para O adorar
Serei feliz
E comigo será todo o que cantar

1. Santo, Santo, Santo, Santo é o Senhor
Santo, Santo, Santo, é o nosso rei de Amor
Santo, Santo, Santo, é Ele que nos redime

Porque Senhor é Santo
E a terra cheia da Sua glória está. (bis)
Céus e a terra passarão, Suas palavras não passarão
Não, não, não, não, não, não, passarão  (bis)

2. Bendito o que vem, em nome do Senhor
Hossana nas alturas ao Filho de David
Bendito o que vem, em nome do Senhor

Zé Vieira

1. Bendito, bendito sejas, Cristo meu Senhor,
Pela Eucaristia,                                                     (bis)
És força no caminhar, luz no entardecer,
Estrela que nos guia.                                             (bis)

2. A Ti vão matar a sede, fonte de água viva,
Para a vida eterna,                                                (bis)
Os pobres e oprimidos encontram em Cristo
A sua cisterna.                                                      (bis)

3. Quem bebe de qualquer fonte sempre terá sede
No seu caminhar,                                                  (bis)
Quem bebe de Jesus Cristo, torna-se nascente
P’ra sempre a jorrar.                                             (bis)

4. Bendito, bendito sejas, pastor que nos levas
Às águas da vida,                                                 (bis)
Abristes o coração, dele saíu a Igreja,
Nossa mãe querida.                                              (bis)

5. Vós todos que tendes sede, vinde às águas puras,
Mesmo sem pagar,                                               (bis)
Jesus quis morrer na cruz para todo o homem
De graça salvar.                                                   (bis)

6. Bendito, bendito sejas, rocha do deserto,
Salvação do povo.                                               (bis)
Que a nossa Eucaristia dê frutos de vida,
Frutos de amor novo.                                           (bis)

Cordeiro de Deus que tiras o pecado do mundo,
Tem piedade de nós, tem piedade de nós.   (3x)
Tem piedade de nós.                                    (bis)

Cordeiro de Deus que tiras o pecado do mundo,
Dá-nos a Tua paz, dá-nos a Tua paz,           (3x)
Dá-nos a Tua paz


