Acção de Graças
1. Deixa que o amor de Deus te toque, com Seu Espírito de Luz,
E tua alma gritará de alegria.
Deixa que Ele te sacie e Seu Espírito de amor,
Descerá em teu coração e dar-te-á paz.
Jesus, ó Jesus, enche-nos de Ti. (bis)
2. Oh, vem cantar com alegria, que Deus encheu o teu coração,
E tuas mãos se elevam para o bendizer.
Entrega-lhe as tuas dores, e as tuas preocupações,
E Ele virá e tomará conta de ti.
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“Ninguém pode servir a dois
senhores. Vós não podeis
servir a Deus e ao
dinheiro.”

Final
Ó Maria minha mãe
Mãe de toda a humanidade,
Sê farol e minha luz,
Caminho certo para Jesus.

1. Maria mãe serena,
Sou jovem peregrino.
Acolhe-me em teu regaço,
Ilumina o meu caminho.

2. Pelas estradas vou andando,
Vou de cidade em cidade.
Faz de mim Tua mensagem
De Paz, Amor e Amizade.

(Mt. 6, 24-34)
Entrada
Deus está aqui:
Tão certo como o ar que respiro,
Tão certo como a manhã que se levanta
Tão certo como este canto
O podes ouvir

1. Tu O podes sentir
Movendo-se entre os que amam;
Tu O podes ouvir
Cantando connosco aqui;
Tu O podes levar,
Quando por essa porta saias;
Tu O podes sentir,
Bem dentro do teu coração

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.
2. Perdoa o espaço que Te não demos,
perdoa porque não nos libertámos,
perdoa as correntes que pusemos
Em Ti, Senhor porque não ousámos.
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3. Contudo faz-nos sentir,
perdoar é esquecer a antiga guerra
e, partindo, recomeçar de novo
como o sol que sempre beija a terra.

Santo

Glória
Glória e louvor para Ti meu Senhor, Aleluia, Aleluia!
Pelo amor e alegria que nos Dás em cada dia, Aleluia, Aleluia!

Entronização da Palavra
Tua Palavra é Boa Nova,
Aleluia!
Tua Palavra é notícia,
Aleluia!

Aclamação

Suplicas
Ofertório

1. Faz silêncio em ti, povo de Deus,
Faz silêncio em ti, vive a Palavra,
Abre o coração, povo de reis,
É o Senhor que vem a ti.

Santo i Santo
Hossana, hossana, (3x)
Pa Deus riba di céu.
1. Santo i Santo
Hossana, hossana (I santo)
Hossana, hossana (I santo)
Hossana, hossana
Pa Deus riba di céu.

Pai Nosso
Aleluia, Deus está
Aleluia, no meio de nós.
Aleluia, Ele ressuscitou,
Não nos deixará jamais.
Aleluia.
Ouvi-nos Senhor!
1. Já se ouvem nossos passos a chegar,
Já se ouvem nossas vozes de alegria
Neste dia que é uma bênção
Para a Igreja reunida
Jesus Cristo nos congrega e faz Irmãos.
Como são belos os pés
Que anunciam a paz
E as mãos que repartem o pão.
Na refeição do Cordeiro da Palavra,
Vinho e Pão
Somos o povo de Deus em comunhão
2. Todos vós que tendes sede,
Vinde beber da fonte da verdade,
Saciai a vossa fome sem pagar vinho nem pão!
3. Já se mudam nossos corações de pedra
Pela força do Espírito de Deus.
Já vencemos as barreiras
Que destroem a harmonia
Jesus Cristo nos congrega e faz Irmãos.
4. Vinde todos que sois pobres
Injustiçados, sem tecto e sem pão
Vinde ser fraternidade
Gerar o Cristo, fazer libertação

Pai, Tu que estás no céu
santificado seja Teu nome
venha nós o Teu Reino,
cumpra-se Tua vontade em nós.

Gesto de Paz

2. Céu cu terra
Hossana, hossana (Ta canta)
Hossana, hossana (Bo glória)
Hossana, hossana
Pa Deus riba di céu.
3. Bendito quel qui bin
Hossana, hossana (Qui bin,)
Hossana, hossana (Na bo nome)
Hossana, hossana
Pa Deus riba di céu.
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. 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

Comunhão

Paz, paz, proclama o teu Senhor.
Paz, paz, com Cristo, Redentor.

1.Antes de te formares dentro do seio de tua mãe,
Antes que tu nascesses, te conhecia e te consagrei.
Para ser Meu profeta entre as nações Eu te escolhi.
Irás onde enviar-te, o que Te mando proclamarás.
Tenho que gritar, tenho que arriscar! Ai de mim se não o faço!
Como escapar de ti, como calar, se a tua voz arde em meu peito?
Tenho que andar, tenho que lutar! Ai de mim se não o faço!
Como escapar de ti, como calar, se a tua voz arde em meu peito?
2.Não temas arriscar-te porque contigo Eu estarei.
Não temas anunciar-Me, em tua boca Eu falarei.
Entego-te Meu povo; vai arrancar e derrubar,
Para edificar, destruirás e plantarás.
3. Deixa os teu irmãos, deixa teu pai e tua mãe.
Deixa a tua casa, porque a terra gritando está.
Nada tragas contigo porque a teu lado Eu estarei.
É hora de lutar, porque Meu povo sofrendo está.

