Acção de Graças
Cantarei ao Senhor enquanto viver.
Louvarei o meu Deus enquanto existir,
n’Ele encontro a minha alegria.

Final

Ide em nome do Senhor,
Com justiça, paz e amor.
Fazei um mundo melhor,
Ide em nome do Senhor.
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“Todo aquele que ouve as
minhas palvras e as põe em
prática é como o homem
prudente que edificou a sua
casa sobre a rocha.”

A quem tiver fome / Dai de comer.
A quem tiver sede / Dai de beber.
Ao oprimido / Libertação.
Lutai contra a guerra e exploração.

(Mt 7,21-27)
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

Santo

Senhor tem, Senhor tem, Senhor tem piedade.
Senhor tem, Senhor tem, piedade de nós.
Cristo tem, Cristo tem, Cristo tem piedade.
Cristo tem, Cristo tem, piedade de nós.

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

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

Glória
Glória e louvor para Ti Meu Senhor Aleluia
Aleluia.
Pelo amor e alegria que nos dás em cada dia Aleluia
Aleluia.
1. Um mundo que vive sem sentido
Buscamos juntos a esperança
Sementes que anseiam brotar o amor
Viver já o reino do Senhor!

Aclamação

Ofertório

Aleluia, Deus está
Aleluia, no meio de nós.
Aleluia, Ele ressuscitou,
Não nos deixará jamais.
Aleluia.

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

Pai Nosso
Gesto de Paz

Comunhão

Gregoriano

Shalom para ti, shalom para ti,
Shalom, shalom.
Deus te dê o amor,
Deus te dê a paz,
Shalom, shalom.
Se cumprirdes os meus mandamentos,
Permanecereis no meu amor.
Se guardardes a minha palavra,
Ficareis em mim e eu em vós.

1. Vêde, Senhor, quanta gente
Nunca ouviu falar de Vós.
Quanta gente não sabe
Que deve amar alguém.
Senhor, aceitai-nos assim.

4. Vêde Senhor, nós queremos,
ser intrumento do Teu reino.
Espalhar a Paz, o Amor,
A Alegria, a Esperança.
Senhor, aceitai-nos assim.

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

2. Vêde, Senhor, nós
chegámos
Prontos a dar o que temos.
A vida alegre ou triste,
O amor que em nós existe.
Senhor, aceitai-nos assim.

5. Vêde Senhor, nós queremos
agradecer o que temos
A vida, o sol, as flores,
o céu e Teu amor
Muito obrigado, meu Senhor.

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

3. Dá-nos, Senhor, a coragem
Que tantas vezes nos falta,
P’ra irmos pelo mundo
Anunciar o amor.
Senhor, aceitai-nos assim.

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

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.

