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Rito penitencialRito penitencialRito penitencialRito penitencialRito penitencial

(Jo 14, 15-21)

Vem, ó Espírito, Espírito de Deus.
Vem, ó Espírito Santo.
Vem, ó Espírito, sopra sobre nós
Dá-nos a todos a Vida!

1. Dá a luz aos nossos olhos.
Dá a força ao coração.
Dá-nos a sabedoria.
Dá-nos o fogo do Amor.

1. Senhor tende piedade, (3x)
Piedade de nós.

2. Cristo tende piedade, (3x)
Piedade de nós.

3. Senhor tende piedade, (3x)
Piedade de nós.

Acção de GraçasAcção de GraçasAcção de GraçasAcção de GraçasAcção de Graças

É tempo de ser esperança
É tempo de comunicar
É tempo de ser testemunha de Deus
Neste mundo que não sabe amar.           (bis)

1. Sou apenas mais um cidadão que acredita no amor;
E quem crê por favor não disfarce a esperança que tem;
Quem não crê tem a minha amizade e respeito também.
Eu, porém, acredito em Jesus a quem chamo Senhor.

1. Ilumina-me Senhor com o teu Espírito.
Transforma-me Senhor com o teu Espírito.
Ilumina-me Senhor com o teu Espírito.
Ilumina-me e transforma-me Senhor.

E deixa-me sentir
O fogo do teu amor
No meu coração Senhor.

2. Ressuscita-me Senhor com o teu Espírito.
Converte-me Senhor com o teu Espírito.
Ressuscita-me Senhor com o teu Espírito.
Ressuscita-me e converte-me Senhor.

3. Fortalece-me Senhor com o teu Espírito.
Consola-me Senhor com o teu Espirito.
Fortalece-me Senhor com o teu Espírito.
Fortalece-me e consola-me Senhor.

2. Sê p’ra nós consolador.
No cansaço, sê repouso.
Na calma ardente, sê frescura.
No nosso pranto, conforto.

3. Vem, Espírito de amor.
Dá-nos a todos a Vida!
Dá-nos os teus sete dons
E a Tua eterna alegria.

“Aquele que tem os Meus
mandamentos e os guarda,

esse é que Me ama”



OfertórioOfertórioOfertórioOfertórioOfertório

ComunhãoComunhãoComunhãoComunhãoComunhão

SantoSantoSantoSantoSanto

SúplicasSúplicasSúplicasSúplicasSúplicas

AclamaçãoAclamaçãoAclamaçãoAclamaçãoAclamação
Gesto de PazGesto de PazGesto de PazGesto de PazGesto de Paz

Ouvi-nos Senhor, ouvi-nos Senhor!

GlóriaGlóriaGlóriaGlóriaGlória

Pai NossoPai NossoPai NossoPai NossoPai Nosso

1. A paz esteja connosco,  (3x)
Sempre connosco, sempre,
Sempre esteja a paz.

2. O amor de Cristo nos una,  (3x)
Sempre nos una, sempre,
Sempre como irmãos.

Pe. Zé Vieira

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

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

Se cumprirdes os meus mandamentos,
Permanecereis no meu amor.
Se guardardes a minha palavra,
Ficareis em mim e eu em vós.

1. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós:
O que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto.

2. O meu mandamento é este:
Que vos ameis uns aos outros como eu vos amei.

3. Digo-vos isto para que a minha alegria esteja em vós,
E a vossa alegria seja completa.

4. Amemo-nos uns aos outros porque o amor vem de Deus,
E todo aquele que ama nasce de Deus e conhece-O.

5. Não fomos nós que amamos a Deus;
Foi Ele que nos amou
E enviou o Seu filho como propiciação pelos nossos pecados.

6. Deus nos amou tanto,
Também nos devemos amar uns aos outros.

Partilhemos, como o pão, a nossa Fé,
Demos testemunho de esperança.
Deus entregou a Sua vida
E nós temos de O partilhar.

1. Este pão nunca faltará,
Multiplica-se durante a partilha.
Só necessita das nossas mãos,
Do desejo de dar.

2. Ninguém acende uma candeia
Para a esconder debaixo da cama.
Deus confiou-nos esta luz,
Para guiar o nosso caminho.

3. Deixemos dúvidas e temor,
Apesar do mundo rir dos profetas.
Testemunhemos corajosos
Ao serviço de Deus e do povo.

Aleluia, Aleluia, Aleluia.  (2x)

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

Glória a Deus, glória a Deus
Na terra e nos céus.                   (bis)

1. Louvor e glória ao Teu Nome, Aleluia, Aleluia!
Senhor Deus do universo, Aleluia, Aleluia!

2. Vinde, cantemos ao Senhor, Aleluia, Aleluia!
É Ele o nosso Criador, Aleluia, Aleluia!

3. Por nós Ele fez maravilhas, Aleluia, Aleluia!
Eterno é o Seu Amor, Aleluia, Aleluia!

4. Eu vou cantar para o Meu Deus, Aleluia, Aleluia!
Todos os dias da minha vida, Aleluia, Aleluia!


