Acção de Graças
1. Fazendo uma terra em forma de estrela
Nós vamos seguindo a nossa utopia
Connosco caminha pisando este chão
A jovem amiga de nome Maria.

2. Levamos o risco e o compromisso
Sujamos os pés pela transformação
Connosco tu vais ò mulher do serviço
Gritando a certeza da libertação.

Maria és a certeza da nossa esperança
Maria és a Mãe desta nossa alegria.
Levantas e alentas todo o jovem que cansa
Tu és a Bíblia aberta, és a Mãe que nos guia.
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Final

“Eu estou sempre
convosco até ao fim dos
tempos”

Ave Maria, Mãe da Igreja,
Santa Maria, Minha Mãe.
1. Tu és a estrela,
Tu e´s a verdade.
Tu és caminho
Que leva à eternidade.

2. Dá luz, dá fé
À nossa juventude,
Dá paz, dá ´sprança,
Caminhos de virtude.

(Mt. 28, 16-20)
Entrada

1. Quando as trevas se dissiparam
Quando amanheceu o Amor
O Homem feliz vivia sem dor
Quando depois a escuridão
Tornou a noite solidão
E o Homem sofria sem o seu Senhor
Vem daí, vem daí
É Deus que te chama
É Deus que te ama
O Deus que os homens
Precisam de olhar
Vem daí, vem daí
É Deus que te manda
Pelo mundo inteiro
És o sal da terra
Luz sempre a brilhar
2. Quando apareceu Jesus
Quando Ele se fez pão
Alguns entenderam e deram as mãos
Houve porém quem cheio de si
Virasse as costas à verdade
Ao Deus da história à eternidade
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Rito penitencial

1. Senhor tem, Senhor tem, Senhor tem piedade.
Senhor tem, Senhor tem, piedade de nós.

Santo

2. Cristo tem, Cristo tem, Cristo tem piedade.
Cristo tem, Cristo tem, piedade de nós.

Porque Senhor é Santo
E a terra cheia da Sua glória está. (bis)
Céus e a terra passarão, Suas palavras não passarão
Não, não, não, não, não, não, passarão (bis)

3. Senhor tem, Senhor tem, Senhor tem piedade.
Senhor tem, Senhor tem, piedade de nós.

Glória

Salmo
Responsorial
Aclamação

Súplicas
Ofertório

Glória ao Senhor, Louvor ao Senhor,
Cantai-lhe terra inteira, bendizei o Seu Nome.
Glória ao Senhor, Louvor ao Senhor,
Anunciai a Sua Salvação.
Ergue-se Deus, o Senhor, em júbilo,
e ao som da trombeta.

Aleluia, Deus está
Aleluia, no meio de nós.
Aleluia, Ele ressuscitou,
Não nos deixará jamais.
Aleluia.
Cristo, elevado ao Céu, ouvi-nos!
O trigo que Deus semeou
No seio de Maria,
Tornou-se para nós Pão do Céu
Que nos dá vida e salvação eterna.
1. Cantai ao Senhor um cântico novo
Pelas maravilhas que Ele operou,
A sua mão e o seu santo braço
Lhe deram a vitória.
2. O Senhor deu a conhecer a salvação,
Revelou, aos olhos das nações, a sua justiça,
Recordou-se da sua bondade e fidelidade
Em favor da Casa de Israel.
3. Os confins da terra puderam ver
A salvação do nosso Deus.
Aclamai o Senhor, terra inteira,
Exultai de alegria e cantai.

1. Santo, Santo, Santo, Santo é o Senhor
Santo, Santo, Santo, é o nosso rei de Amor
Santo, Santo, Santo, é Ele que nos redime

2. Bendito o que vem, em nome do Senhor
Hossana nas alturas ao Filho de David
Bendito o que vem, em nome do Senhor

Pai Nosso

Pe. Zé Vieira

Gesto de Paz
1. Deixo-vos a Minha Paz, / a Minha Paz vos dou.
Sementes do Meu Reino, / promessa de ressurreição
Bem aventurados sois por / serdes meus amigos.
Eu vos escolhi, Amai-vos uns aos outros / para que eles
me reconheçam.
Paz, paz, proclama o teu Senhor.
Paz, paz, com Cristo, Redentor.

Comunhão

Vinde e vede Deus que se revela
Ele se manifestou!
Por amor aos Homens Ele ressuscitou.
Jesus é o Senhor!
1. Nós O reconhecemos, nossas mãos O tocaram:
Ele, o Verbo de Vida que nos foi revelado!
2. Jesus Verbo de Deus, veio p´ra nos salvar.
Ele, o Filho do Homem que nos conduz ao Pai!
3. Enviado do Pai, pelo Espírito Santo.
Jesus é nossa Luz, que nos vem dar a Vida!
4. O Pai nos amou tanto, que nos deu o Seu Filho.
Não para nos julgar, mas para nos salvar!
5. Ele vem procurar a ovelha perdida.
Jesus é o Bom Pastor que nos vem libertar!
6. Quem acredita n´Ele viverá para sempre.
Quem acredita n´Ele caminhará na Luz!

