Graças Senhor.
Te dou graças pela vida
que há no mundo.
Graças Senhor.
Pela chuva, pelo frio e o calor,
Pelo sol e as estrelas,
Pela terra e pelo mar,
Pela música que canta o Teu amor.
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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.

“Deus amou tanto o mundo
que entregou o seu Filho
Unigénito”

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.

(Jo 3, 16-18)
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

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

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

Rito penitencial
1. Perdoa Senhor o nosso dia,
A ausência de gestos corajosos,
A fraqueza de actos consentidos,
A vida e os momentos mal amados.
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2. Perdoa o espaço que Te não demos,
perdoa porque não nos libertámos,
perdoa as correntes que pusemos
Em Ti, Senhor porque não ousámos.

Glória

3. Contudo faz-nos sentir,
perdoar é esquecer a antiga guerra
e, partindo, recomeçar de novo
como o sol que sempre beija a terra.

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 todo poderoso
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.

2. Como Maria, depois vou guardar
O que Jesus me quer hoje ensinar.
Feliz é quem sabe cumprir na vida o que
aprendeu!
Eu quero a Ti, Senhor, seguir!

Aleluia, Aleluia!
O Evangelho vamos nós ouvir.
Aleluia, Aleluia!
A Jesus queremos nós ouvir.

Aclamação

Súplicas
Ofertório

3. Brilha a Tua luz no centro do meu ser,
Dás sentido à vida que em mim nasceu.
Tudo o que farei será somente amor.
Único sustento Tu, a estrela polar és Tu.
A minha vida existe porque existes Tu!
4. Esta sede de Te encontrar em mim
De correr p’ra Ti, de estar junto de Ti.

Santo

Hossana hey, Hossana ha,
Hossana hey, Hossana hey,
Hossana ha.

Pai Nosso

Entronização da Palavra
1. Como Maria agora eu vou ouvir
O que Jesus me quer hoje dizer:
Feliz é quem sabe escutar a Deus no
coração!
Eu quero, ó meu Senhor, te amar!

Tudo gira à Tua volta em função de Ti.
Não importa o quando, o onde e o porquê! (bis)

Aleluia!
Aleluia. (2x)
Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia. (bis)
Rezado

1. Esta sede de Te encontrar em mim
De correr p’ra Ti, de estar junto de Ti.
Guias pelos vales o decurso do meu rio.
Única razão és Tu, único sustento Tu.
A minha vida existe porque existes Tu!
2. Gira o firmamento sem nunca ter paz,
Mas existe um ponto a brilhar p’ra mim.
A estrela polar que guia os meus passos.
A estrela polar és Tu, a estrela segura Tu,
A minha vida existe porque existes Tu!

Gesto de Paz

1. Ele é o Santo, é o filho de Maria,
É o Deus de Israel, é o Filho de David.

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

Shalom para ti, shalom para ti,
Shalom, shalom.
Deus te dê o amor,
Deus te dê a paz,
Shalom, shalom.

Comunhão
Comei do pão, bebei do vinho
Quem vem a mim não terá fome.
Comei do pão, bebei do vinho
Quem vem a mim não terá sede
1. Eu sou o pão da vida
O pão que desceu do céu
2. Se alguém comer deste pão
Viverá p’ra a eternidade.

3. O pão que desceu do céu
É para dar a vida ao mundo.
4. Quem vem a mim não terá fome
Que crê em mim não mais terá sede.
5. Em verdade vos digo
Quem crê em mim tem a vida eterna.

Acção de Graças
1. Quantas coisas quisera agradecer
Neste dia que é sol a despontar
Entre as nuvens que escondem
Teu olhar
E sem deixar brilhar
Tua luz
Ao longo do caminho.

2. Obrigado, Tu ó meu Senhor,
Pelo amor que sempre eu senti...
Pela fé que em mim
desabrochou...
Eu creio em Ti, Senhor,
Pois só Tu
És o Deus do amor.

