Acção de Graças
1. Como a argila se abandona
Entre as mãos ágeis do oleiro,
Assim minha alma se abandona,
Assim meu ser espera em Ti, Meu Deus.

2. Como uma terra que está sedenta,
Assim meu ser deseja a água viva.
Tu és a fonte que me sacia,
Quem crê em Ti nunca mais terá sede.

És minha vida, Jesus. (4x)
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Final
1. Sois a semente que há-de crescer, sois a estrela que há-de brilhar.
Sois o fermento da terra e o sal, Luz nova do mundo a alastrar.
Vós sois o sol da manhã a nascer, sois a espiga que há-de crescer.
Vós sois no mundo denúncia do mal, profetas que vou enviar.

“«Segue-Me».
Ele levantou-se e seguiu
Jesus.”

Ide, amigos, pelo mundo anunciando o amor,
Mensageiros da vida, do perdão e da paz.
Sede, amigos, testemunhas da minha ressurreição,
Sede minha presença: Eu convosco estarei.

(Mt 9, 9-13)
Entrada

Ando à procura de Ti, Senhor
Pelos caminhos vazios da vida,
À noite escura dos sem amor.
Vem ó Senhor, dar luz e vida
1. Deus amou tanto o seu povo,
E o mundo que criou,
Que lhes deu seu próprio filho,
Foi morto, ressuscitou!
Dando a vida pelos homens,
Por eles morreu na cruz;
Mas ficou Seu grande amor,
Abriu caminhos de luz.
2. Teus caminhos ‘stão vazios,
O desalento é profundo:
Não há paz entre os teus filhos,
Há falta de amor no mundo.
Aceita, porém, Senhor,
Nossa Fé e nossa esp’rança!
Caminhamos para Ti,
Com amor e confiança.
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Rito penitencial

Santo

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

Santo, Santo, Santo és Tu. (bis)
2. Bendito aquele que vem
(bis)
Em nome do Senhor.

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

Glória

Santo, Santo, Santo és Tu. (bis)

Pai Nosso
1.Cantemos glória ao nosso Deus,
P’las maravilhas que Ele fez.

Santo, Santo, Santo és Tu. (bis)
1. Estão cheios da Tua glória
(bis)
O céu e a terra, Senhor

Pe. Zé Vieira

Cordeiro de Deus

Glória ao Senhor, Louvor ao Senhor,
Cantai-lhe terra inteira, bendizei o Seu Nome.
Glória ao Senhor, Louvor ao Senhor,
Anunciai a Sua Salvação.

1. Cordeiro de Deus que tiras o pecado do mundo,
Tem piedade de nós, tem piedade de nós.
(3x)
Tem piedade de nós.
(bis)
2. Cordeiro de Deus que tiras o pecado do mundo,
Dá-nos a Tua paz, dá-nos a Tua paz,
(3x)
Dá-nos a Tua paz

Aclamação
Jesus é, Jesus é o Senhor! (3x)
Aleluia, Aleluia! (3x)
Glória a Deus, glória, glória a Deus! (3x)
Aleluia, Aleluia! (3x)

Ofertório
Cantarei, cantarei!
O que Deus nos veio ensinar
Que a maneira de chegar ao céu
É amar, é amar, é amar, é amar,
O pobre, o rico, o pecador,
E tudo o que nesta vida
É querido do Senhor
1. Se crês em Deus,
Se acreditas que Ele há-de voltar
Segue o caminho
Que Jesus te veio ensinar
Então verás
Que a vida se pode tornar melhor

2. Se Deus quiser
Hei-de deixar de pensar em mim
E assim roubar tempo ao tempo
Para O adorar
Serei feliz
E comigo será todo o que cantar

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.

