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Rito penitencialRito penitencialRito penitencialRito penitencialRito penitencial

(Jo. 14, 1-12)

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)

“Eu Sou o caminho, a
verdade e a vida.”

Jesus é o caminho
Que nos leva à casa do Pai.
Ele é a Verdade e a Vida.
Vide e louvai!

1. Ninguém fala como Ele e nos dá tanta paz.
Ninguém faz os sinais de poder que Ele faz.
Deus está com Ele.

2. Quem acredita em Mim tem a vida imortal.
Quem Me segue andará numa luz sem igual.
Eu sou a Luz.

Eu irei cantar pelo mundo,
falar de Ti, meu Salvador.
Eu irei dar a Boa Nova,
Dizer a todos: Jesus é Amor.

1. Eu irei, falarei a todos
que esperam receber Teu fogo;
Eu irei levar essa chama
que iluminará o mundo.

2. Eu irei, anunciarei a paz
e o amor eterno do Senhor;
eu irei e serei feliz
de trazer os Homens ao Senhor.



OfertórioOfertórioOfertórioOfertórioOfertório

ComunhãoComunhãoComunhãoComunhãoComunhão

SantoSantoSantoSantoSanto

SúplicasSúplicasSúplicasSúplicasSúplicas

AclamaçãoAclamaçãoAclamaçãoAclamaçãoAclamação

Gesto de PazGesto de PazGesto de PazGesto de PazGesto de Paz

Escutai Senhor a nossa prece

GlóriaGlóriaGlóriaGlóriaGlória Pai NossoPai NossoPai NossoPai NossoPai Nosso
Glória e louvor para Ti Meu Senhor Aleluia,
Aleluia!
Pelo amor e alegria que nos Dás em cada dia Aleluia,
Aleluia!

Jesus, nossa Páscoa, por nós se imolou.
Cantemos alegres, que ressuscitou!  (2x)

1. Páscoa Sagrada, ó festa d’alegria,
Desperta tu que dormes, que o Senhor ressuscitou!

2. Páscoa Sagrada, eterna novidade,
Deixai o homem velho, revesti-vos do Senhor.

3. Páscoa Sagrada, Deus fez-se igual aos homens;
Falou-nos por Seu Filho, nosso Mestre e Salvador.

4. Páscoa Sagrada, ó festa baptismal!
Nascidos pela água, somos filhos do Senhor.

5. Páscoa Sagrada, ó festa da passagem!
O povo prisioneiro foi liberto p’lo Senhor.

6. Páscoa Sagrada, ó Páscoa Redentora!
Jesus é o Cordeiro que por nós foi imolado.

1. Santo, Santo, Santo, Santo,
Santo, Santo, o Senhor Deus.

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

Tenha a paz em Deus, irmão,
Tenha a paz em Deus, irmão,
Tenha a paz consigo,
Com seus amigos e seus irmãos.

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)

Acção de GraçasAcção de GraçasAcção de GraçasAcção de GraçasAcção de Graças
Nada te turbe, nada te espante,
Quem a Deus tem nada lhe falta.

Nada te turbe, nada te espante,
Só Deus basta.

Canta Aleluia ao Senhor x2
Canta Aleluia x2
Canta Aleluia ao Senhor

Ele é Senhor e Salvador

2. Ó nosso Pai, Ó nosso Pai,
Ó nosso Pai, Que estais no céu.

Hoje erguemos as nossas mãos
Adorando o Teu nome.
Santo, Santo, Santo, Santo,


