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Acção de GraçasAcção de GraçasAcção de GraçasAcção de GraçasAcção de Graças

Rito penitencialRito penitencialRito penitencialRito penitencialRito penitencial

(Jo 10, 1-10)

Somos povo do Senhor, aleluia!
Peregrinos do amor, aleluia!

1. Somos, somos povo do senhor.
Somos jovens sem fronteiras
Que em Cristo amigo procuram
A liberdade

2. Somos, somos povo do Senhor
Construtores da amizade
E unidos em Cristo formamos
Fraternidade.

1. Senhor, tem piedade; Senhor, tem piedade;
Senhor, tem piedade de nós.                              (bis)

2. Cristo, tem piedade, Cristo, tem piedade,
Cristo, tem piedade de nós.                                (bis)

3. Senhor, tem piedade, Senhor, tem piedade,
Senhor, tem piedade de nós.                              (bis)

2. Confiarei na Tua mão que não me prende
Mas que aceita cada passo
Do caminho que eu fizer.
Confiarei, ainda que o dia escureça
Não há mal que me aconteça
Se contigo eu estiver.

E avançarei...

3. Confiarei, por verdes prados me levas
E em Teu olhar sossegas
A pressa do meu olhar
Confiarei, a frescura das Tuas fontes
Deixa a minha vida cheia
A minha taça a transbordar.

E avançarei...

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.

1. Confiarei, nessa voz que não se impõe,
Mas que oiço bem cá dentro
No silêncio a segredar.
Confiarei, ainda que mil outras vozes
Corram muito mais velozes
Para me fazer parar.

E avançarei, avançarei no meu
caminho
Agora eu sei que Tu comigo
vens também.
Aonde fores aí estarei, em Ti
avançarei.

O Senhor é meu pastor, sei que nada
temerei,
Ele guia o meu andar, sem medo
avançarei.

“Eu sou a porta das
ovelhas”

2. O amor de Cristo tudo salvou.
Caminha, caminha, caminha na luz.
E n’Ele a bondade de Deus se mostrou.
Caminha, caminha, caminha na luz.



OfertórioOfertórioOfertórioOfertórioOfertório

ComunhãoComunhãoComunhãoComunhãoComunhão

SantoSantoSantoSantoSanto

SúplicasSúplicasSúplicasSúplicasSúplicas

AclamaçãoAclamaçãoAclamaçãoAclamaçãoAclamação

Gesto de PazGesto de PazGesto de PazGesto de PazGesto de Paz

Ouvi-nos Senhor. (cantado)

GlóriaGlóriaGlóriaGlóriaGlória
Glória, glória a Deus nas alturas
Glória, glória a Deus nas alturas

E Paz na terra aos homens
Por Ele amados.                   (2x)

1. Senhor Deus, Rei dos Céus,
Deus Pai todopoderoso
Nós vos louvamos, vos bendizemos,
Vos adoramos, vos glorificamos,
Vos damos graças pela Vossa imensa glória.

2. Vós que tirais o pecado do mundo,
Tende piedade de nós,
Vós que tirais o pecado do mundo,
Acolhei a nossa súplica,
Vós que estais à direita do Pai,
Tende piedade de nós.

3. Só Vós o Santo, só Vós o Senhor,
Só Vós o Altíssimo, Jesus Cristo,
Com o Espírito Santo
Na glória de Deus Pai.

Aleluia, Aleluia, Aleluia.  (2x)

1. Cristo, Palavra eterna do Pai,
Aleluia.
Nós te louvamos e te aclamamos.
Aleluia.

1. Cantai aleluias, não haja mais dor.
Ornai-vos de festa, vesti a alegria,
Porque hoje é o dia em que vence o amor.
Irmãos, alegremo-nos. Aleluia!

Aleluia, aleluia.
Este é o dia em que vence o amor.
Aleluia, aleluia.
Irmãos alegremo-nos: Aleluia!  (bis)

2. Que venham os povos, não falte ninguém,
E tragam com eles as flores e a luz.
Não faltem canções para a festa do Amor.
Irmãos alegremo-nos. Aleluia!

3. Trazei o que houver nas vossas mansões,
Repartam o amor, a alegria e o pão.
Porque hoje é o dia em que somos irmãos.
Irmãos alegremo-nos. Aleluia!

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.

Santo, Santo, Santo és Tu.   (bis)

Pai NossoPai NossoPai NossoPai NossoPai Nosso
Pai, Tu que estás no céu
santificado seja Teu nome
venha nós o Teu Reino,
cumpra-se Tua vontade em nós.
Dá-nos hoje o nosso pão
e em cada dia da nossa existência;
perdoa as nossas ofensas
como perdoamos também
e não nos deixes cair em tentação,
mas livra-nos de todo o mal.
Mas livra-nos de todo mal.

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

1. Quando Te encontro descanso,
Tu reconfortas minh’alma,

Cristo, Senhor, és o guia,
O Bom Pastor que me conduz.
Minha vida e minha luz.    (2x)

2. Por Teus caminhos me guio
Para louvor do Teu Nome,

3. Não temerei os perigos
Pois sei que Tu ‘stás comigo.

4. O Teu festim me conforta
Faz-me cantar de alegria.

5. Tua bondade me ajuda
No viver de cada dia,

6. Minha morada p’ra sempre
Seja Tua casa, Senhor,


