Comunhão
1)

Vinde à Ceia do Senhor!
Vinde ao banquete dos pobres,
Convidados do Senhor!
1. Eis a Ceia do Senhor!
Eis o Pão que os anjos comem
Transformado em Pão do homem.
Eis a Ceia do Senhor!
2. Eis o Corpo do Senhor
Repartido em Sacramento.
Do peregrino sustento.
Eis o Corpo do Senhor!

2)

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

3. Eis o Sangue do Senhor
Derramado sobre o Mundo
Em sinal de Amor profundo.
Eis o Sangue do Senhor!
4. Eis a Vida do Senhor.
Pão do Céu que nos dá Vida
E conserva a Igreja unida.
Eis a Vida do Senhor!
5. Eis a Festa do Senhor
Boa Nova do humildes,
Dos famintos e dos simples.
Eis a Festa do Senhor!

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
Obrigado (cântico da Verbum Dei)

Louvado sejas, ó meu Senhor! (4x)

1. Nós queremos louvar-Te, em todo o tempo, 3. Pelos lares, que vivem tão unidos,
Pela lua, o sol e as estrelas,
E são fonte fecunda do Teu povo,
E por todas as Tuas criaturas
Pelos jovens que lutam com pujança
Que há no mundo e são tão belas.
Para termos um mundo novo.
2. Pela terra, que a todos sustenta,
Pelos frutos, as ervas e as flores,
Pelo dia, com sol ou em tormenta,
Nós cantamos os Teus louvores.

“Quem não toma a sua
cruz não é digno de Mim.
Quem vos recebe, a Mim
recebe.”

3. O pão que desceu do céu
É para dar a vida ao mundo.

2. Se alguém comer deste pão
Viverá p’ra a eternidade.
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4. Por aqueles que sofrem a injustiça,
Na certeza de que haja liberdade,
Pelos homens lançados na aventura
De semearem a felicidade.
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(Mt 10, 37-42)
Entrada
Este é o dia glorioso
Em que Cristo triunfou,
Na alegria da mais bela Primavera! (bis)
H- Nele brilha a luz divina
Que dissipa s densas trevas
E conduz a humanidade
Para o Céu
H- Deus piedoso , forte e sábio
Temperou a ira santa
Com clemência, enquanto
O mundo naufragava.
H. Deu a paz do Céu à terra
Que floriu de frescas rosas
E que encheu das mais formosas
harmonias

M- Sobre a noite do pecado
Faz nascer o Sol Divino
Para todos nos salvarmos,
Pela Graça.
M – Ressurgiu da noite escura
Cristo, nosso Redentor
Pondo aos ombros as
As ovelhas transviadas
M – Clame a Igreja Aleluia!
E com Ela clame em coro
De mãos dadas a assembleia
dos fiéis

T – Sobre a morte derrotada / Novo cântico ressoa
Paz na terra e glória a Deus / Nas Alturas!

Ofertório

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

Glória

Glória, glória a Deus.
Glória, glória a Deus.
Glória, glória a Deus.
Glória, glória a Deus. (bis)

1. Nós Te louvamos e Te bendizemos,
Te adoramos e glorificamos,
Te damos graças, Senhor

3. Tu que tiras o pecado do mundo,
Tu que estás à direita do Pai,
Tem piedade de nós.

2. Senhor Jesus, Filho Unigénito
Senhor Deus, Cordeiro de Deus,
Filho de Deus nosso Pai.

4. Só Tu és Santo, só Tu o Senhor,
Tu altíssimo, Jesus Cristo,
Na glória de Deus Pai.

Entronização da Palavra
Oh Mbimbi
Mbimbi ya Nzambi
Oh Mbimbi
Mbimbi ya Nzambi
Mbimbi yee
Mbimbi ya Nzambi

Salmo Responsorial

Partilhemos, como o pão, a nossa Fé,
Demos testemunho de esperança.
Deus entregou a Sua vida
E nós temos de O partilhar.

2. Ninguém acende uma candeia
Para a esconder debaixo da cama.
Deus confiou-nos esta luz,
Para guiar o nosso caminho.

1. Este pão nunca faltará,
Multiplica-se durante a partilha.
Só necessita das nossas mãos,
Do desejo de dar.

3. Deixemos dúvidas e temor,
Apesar do mundo rir dos profetas.
Testemunhemos corajosos
Ao serviço de Deus e do povo.

Santo

Hossana! x4
Hossana, ò Senhor!
2. Bendito o que vem em nome do Senhor.
Como todos os santos cantamos para Ele. (bis)

Aclamação ao Santíssimo
Glória a Vós que Morrestes na cruz
E agora Viveis para sempre.
Salvador do Mundo, Salvai-nos
Vinde Senhor Jesus!

Pai Nosso

O Senhor liberta os que Nele se refugiam.

1. Todo o mundo é um hino de glória
À grandeza de Deus Nosso Rei;
Cada homem é a imagem sagrada
Do amor de Deus Nosso Pai.
Aleluia, Deus Pai e Senhor!
Aleluia, p’lo Teu grande amor. (bis)

Aclamação
Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia
Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia
1. Bendito O que vem (que vem)
Em nome do Senhor (Senhor)
Bendito o reino,
O reino de Seu pai David.

Suplicas

1. Santo é o Senhor meu Deus, digno de louvor.
A Ele o poder, toda honra e glória. (bis)

Ouve ó Senhor neste dia, os Teus filhos em prece

Gesto de Paz

1. Donna nobis pacem! Pacem!
Donna nobis pacem!
2. Donna nobis pacem!
Donna nobis pacem!
3. Donna nobis pacem!
Donna nobis pacem!

