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.

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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“A seara é grande, mas os
trabalhadores são poucos.
Pedi ao Senhor da seara
que mande trabalhadores
para a sua seara.”

Final
Ide e ensinai, ide e ensinai,
Ide e ensinai a toda a gente.
O Senhor é família,
Somos comunidade.
Alegria, irmão!

1. Deixei na praia, a brincar na areia,
Sonhos de infância, indecisões.
Tu me chamaste: Senhor, disse sim.
Manhã de esp’rança levo dentro de mim.

Entrada

(Mt 9, 36-10,8)
Somos povo do Senhor, aleluia!
Peregrinos do amor, aleluia!
1. Somos, somos povo do senhor.
Somos jovens sem fronteiras
Que em Cristo amigo procuram
A liberdade
2. Somos, somos povo do Senhor
Construtores da amizade
E unidos em Cristo formamos
Fraternidade.

Rito Penitencial
1. Senhor tem, Senhor tem, Senhor tem piedade.
Senhor tem, Senhor tem, piedade de nós.
2. Cristo tem, Cristo tem, Cristo tem piedade.
Cristo tem, Cristo tem, piedade de nós.
3. Senhor tem, Senhor tem, Senhor tem piedade.
Senhor tem, Senhor tem, piedade de nós.
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Glória

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

Santo

Glória ao Senhor, Louvor ao Senhor,
Cantai-lhe terra inteira, bendizei o Seu Nome.
Glória ao Senhor, Louvor ao Senhor,
Anunciai a Sua Salvação.
2. Criou-nos para sermos filhos,
Fez-nos herdeiros do Seu Reino.
3. Encaminhou-nos para Cristo,
Pelas palavras dos Profetas.
4. Em Cristo Fez-se igual aos Homens,
Anunciou a Boa Nova.

Aclamação
Aleluia! Aleluia! Aleluia amén!
Amén! Aleluia! Aleluia amén.

Suplicas

Somos o Teu povo Ó Senhor, Escuta a nossa prece!

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

Pai Nosso
Gesto de Paz

Pe. Zé Vieira

A Paz meu irmão, a Paz minha irmã,
A Paz de todo o coração,
A Paz em cada manhã.

1. Temos um novo mandamento
Que Jesus Cristo nos deixou:
Que nos amemos uns aos outros,
Como Ele também amou.

Comunhão

2. Somos da Paz os mensageiros,
Somos promessas do Senhor.
Com o coração renovado,
Viveremos sempre o amor.

1. Naquele dia, Eu hei-de, sobre o monte,
Dar um banquete a todos os romeiros.
De nada vai servir correr à frente,
Pois os mais débeis chegarão primeiro.
Felizes os que foram convidados
Para a festa e banquete do Cordeiro.

Ofertório
1. A fé é compromisso que é preciso repartir
Em terras bem distantes ou em nosso próprio lar.
Nós somos missionários, eis a nossa vocação.
Jesus convida todos, ai de mim se eu me calar.
Nesta mesa, ó Senhor, apresentamos
Pão e vinho dons da terra e do trabalho.
Pela Igreja missionário Vos louvamos,
Vede a messe que precisa de operários. (bis)
2. Há muitos consagrados anunciando sem temer
E tantos perseguidos dando vida pela fé.
Mas quem faz de sua vida um sinal de comunhão
Também dá testemunho, nos convida à conversão.

2. O meu banquete é festa do gratuito,
pois não se vende o amor e não se compra.
Quem tiver sede venha à fonte e beba,
Quem tiver fome venha à mesa e coma.
3. Uma voz clama “Estou à porta e bato”.
Se alguém abrir ao menos um postigo,
Eu hei-de entrar, sentar-me à sua mesa,
E cearemos juntos como amigos.
4. Felizes são, por serem convidados
Para o banquete e a festa do Cordeiro!
Felizes são, se fora não deixarem
Os sem-abrigo e os sem-dinheiro.

(bis)

