Acção de Graças
Senhor Jesus, Tu és luz do mundo,
dissipa as trevas que me querem falar.
Senhor Jesus, és luz na minh’alma;
saiba eu acolher o Teu amor.

Final
O
O
O
O

Teu
Teu
Teu
Teu

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

Domingo de Ramos
16.03.2008

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.

“Hossana ao Filho de
David! Bendito o que vem
em nome do Senhor!”
(Mt 21, 1 - 11)

Cortejo
1)

Bendito, bendito O que vem
Em Nome do Senhor
1. Aplaudi o Senhor Povos de todo o Mundo
Aclamai o Senhor com brados de alegria
2. Excelso é o Senhor, excelso e portentoso
É poderoso Rei que reina sobre o Mundo
3. O Senhor concedeu-nos domínio sobre os povos
E pôs aos nossos pés, vencidas, as nações
4. Para nós escolheu nossa bendita herança
A glória de sermos seu povo bem amado
5. O Senhor Deus se eleva por entre aclamações
O Senhor Deus se eleva ao som das trombetas
6. Cantai ao nosso Deus um salmo de louvor
Cantai ao nosso Rei um salmo de alegria
7. Porque o Senhor é rei e reina sobre o mundo
Cantai ao Senhor um hino jubiloso
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2)

Vamos aclamar o Senhor, entre cantos de alegria
Vamos aclamar o Senhor, celebrar o nosso Deus

Santo

1. Cantai um cântico novo, cantai a Deus toda a terra
Porque ele fez maravilhas e deu-nos a Salvação
2. Fez aliança de amor, em Jesus Cristo seu Filho
O nosso Libertador, a nossa Luz e Caminho
3. Vamos à ceia de Cristo, vamos em festa de paz
Cantar a nossa alegria, de sermos povo de Deus
4. Felizes os convidados, para a ceia do Senhor
São testemunhas de Cristo, para seguir o amor

Entrada

Vinde louvai o Senhor
Vinde cantai seu amor
Vinde aclamai o seu nome
Cristo Jesus Salvador.

1. Vinde a festa da vida que Cristo nos dá
Festa de paz alegria amor e perdão
E todos unidos à volta do altar
Louvemos o Senhor

Aclamação

Súplicas
Ofertório

(bis)

2. Vinde à ceia de Cristo do vinho e do pão
Vinde escutar a Palavra a voz do Senhor
E todos unidos à volta do altar
Louvemos o Senhor.

Louvor a Vós, Rei da eterna glória.
Louvor a Vós.
Ouvi-nos Senhor. (rezado)

Não quiseste sacrifícios nem ofertas,
Pois tudo é teu.
Que hei-de apresentar?
Para Ti ergo as minhas mãos abertas,
E o coração disposto a Te louvar.

1. Tu falaste e abriste o meu ouvido,
Me formaste um corpo de verdade,
E agora, Senhor, aqui estou
P’ra fazer a Tua vontade.

2. No Teu livro, na lei que Tu me deste,
Está escrito que devo obedecer;
Nada mais eu desejo: Tua vontade,
É o Pão Vivi que anseio por comer.

1. Santo é o Senhor meu Deus, digno de louvor.
A Ele o poder, toda honra e glória. (bis)
Hossana! x4
Hossana, ò Senhor!
2. Bendito o que vem em nome do Senhor.
Com todos os santos cantamos para Ele. (bis)

Pai Nosso

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

Cordeiro de Deus
1. Cordeiro de Deus que tiras o pecado do mundo,
Tem piedade de nós, tem piedade de nós.
(3x)
Tem piedade de nós.
(bis)
2. 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

Comunhão

1. Bendito, bendito sejas, Cristo meu Senhor,
Pela Eucaristia,
És força no caminhar, luz no entardecer,
Estrela que nos guia.
2. A Ti vão matar a sede, fonte de água viva,
Para a vida eterna,
Os pobres e oprimidos encontram em Cristo
A sua cisterna.

(bis)
(bis)
(bis)
(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,
Abristes o coração, dele saíu a Igreja,
Nossa mãe querida.

(bis)
(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.
Que a nossa Eucaristia dê frutos de vida,
Frutos de amor novo.

(bis)
(bis)

