Final

1. O Espírito é força que nos liberta.
Caminha, caminha, caminha na luz.
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.
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2. Jesus está vivo em ti e em .mim.
Caminha, caminha, caminha na luz.
E a sua luz brilhará sem fim.
Caminha, caminha, caminha na luz.

“Enquanto estou no
mundo, sou a Luz do
mundo.”
(Jo 9, 1-41
1-41)

Entrada
Irmãos, convertei o vosso coração
À Boa Nova.
Mudai de vida.
Sabei que Deus vos ama.
1. Eu não venho condenar o mundo,
Venho para que o mundo seja salvo.

2. Eu não venho para os sãos nem para os justos,
Mas para os pecadores e doentes.

Rito penitencial
1. Senhor, Senhor, misericórdia.
Senhor, Senhor, misericórdia.
2. Cristo, Cristo, misericórdia.
Cristo, Cristo, misericórdia.
3. Senhor, Senhor, misericórdia.
Senhor, Senhor, misericórdia.
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Aclamação

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
Ofertório

Ouvi-nos Senhor. (rezado)

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.

Pai Nosso
Cordeiro de Deus

1. Cordeiro de Deus, (3x)
Que tirais o pecado do mundo,
Tende piedade, (3x)
De nós, Senhor!
Tende piedade, (3x)
De nós!
(bis)

Comunhão

1. Deus é santo, Deus é forte;
Deus é bom e poderoso.
Terra e céus cantam os seus louvores;
Viva o Senhor que entre nós está!

2. Deus é justo e verdadeiro;
É o maior, mais importante.
Todos cantam o seu louvor:
Viva o Senhor que entre nós está!

Comei do pão, bebei do vinho
Quem vem a mim não terá fome.
Comei do pão, bebei do vinho
Quem vem a mim não terá sede

2. Se alguém comer deste pão
Viverá p’ra a eternidade.
3. O pão que desceu do céu
É para dar a vida ao mundo.

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.

Santo

2. Cordeiro de Deus, (3x)
Que tirais o pecado do mundo,
Dai-nos a paz, (3x)
Senhor, Senhor!
Dai-nos a paz, (3x)
Senhor!

1. Eu sou o pão da vida
O pão que desceu do céu

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.

Gregoriano

4. Quem vem a mim não terá fome
Que crê em mim não mais terá sede.
5. Em verdade vos digo
Quem crê em mim tem a vida eterna.

Acção de Graças
O Espírito do Senhor
Está sobre mim,

(bis)

Ele ungiu-me e enviou-me
A proclamar a Boa-Nova.
1. A proclamar a Boa-Nova,
A anunciar a salvação
Aos pobres
Que anseiam liberdade.

2. A dar a vista aos cegos,
Coragem aos que sofrem,
A paz aos tormentados,
A proclamar a salvação.

