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“Tomai sobre vós o meu
jugo e aprendei de Mim,
que sou manso e humilde
de coração”
(Mt 11, 25-30)
Entrada
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 tende piedade, (3x)
Piedade de nós.
2. Cristo tende piedade, (3x)
Piedade de nós.
3. Senhor tende piedade, (3x)
Piedade de nós.
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Glória

Gesto de Paz

Rezado

Salmo Responsorial
Louvarei para sempre o Vosso nome
Senhor meu Deus e meu Rei.

Comunhão
Via de Amor, és Tu Jesus .
O Pão do Céu que nos transforma em Ti.

Aclamação
Aleluia! Alelu! Aleluia
Aleluia! Aleluia!

Suplicas

Shalom para ti, shalom para ti,
Shalom, shalom.
Deus te dê o amor,
Deus te dê a paz,
Shalom, shalom.

1. Não, não estamos sós sobre esta terra,
pois Tu ficaste entre nós, para nos saciar: És pão da vida
e inflamas com o Teu Amor, toda a Humanidade.

(bis)

2. Sim, temos o céu sobre esta terra,
pois Tu ficaste entre nós, mas nos levas contigo para a Tua casa,
onde viveremos junto a Ti, toda a Eternidade.

Ouvi-nos Senhor! (rezado)

Ofertório
1. Tomai Senhor e recebei
Toda a minha liberdade,
A minha memória
E o meu entendimento,
Toda a minha vontade
E tudo o que eu possuo.
Vós mo destes,

2. Tudo é Vosso: disponde
Pela vossa vontade.
Dai-me apenas, Senhor,
O Vosso amor e graça,
Que esta me basta,
Que esta me basta.

A Vós o restituo.

Santo
O Senhor é santo, Ele está aqui.
O Senhor é santo, eu posso sentir.
1. O céu e a terra / proclama a Vossa glória
Hossana! Hossana! / Hossana nas alturas.
2. Bendito o que vem / em nome do Senhor
Hossana! Hossana! / Hossana nas alturas.

Pai Nosso
Pai Nosso, que o Teu reino venha (3x)
Sobre esta terra.

3. Não, a sombra da morte não nos traz medo, pois Tu ficaste entre nós;
E quem vive de Ti vive para sempre.
És Deus connosco, és Deus para nós, és Deus no meio de nós.

Acção de Graças
1. Obrigado, pelo Sol e pelo vento,
pelo azul do firmamento
e pela estrela que há em mim.
Obrigado pelo tempo que passou
pelos passos, pelos voos,
e pela vida que há em mim.

2. Obrigado pelo sorriso da criança
pela saudade e a lembrança
de alguma estrela que brilhou;
Obrigado pela presença que não passa
pela esperança que me abraça;
pelo silencio que há em Ti.

Obrigado por esse brilho no olhar
Por essa chama que me queima,
Obrigado pela estrela que há em mim.
Obrigado pela estrada percorrida
Por esse dom, por essa vida
Obrigado pela estrela que há e mim.

Obrigado por essa voz que em mim habita
Por essa mão que necessita
De outra mão que saiba amar e ser feliz.
Obrigado por esse adeus que é boa nova,
Por esse olhar de boa vinda,
Pela estrela qu'inda brilha no meu céu.

Final

Ide em nome do Senhor,
Com justiça, paz e amor.
Fazei um mundo melhor,
Ide em nome do Senhor.
1. A quem tiver fome / Dai de comer.
A quem tiver sede / Dai de beber.
Ao oprimido / Libertação.
Lutai contra a guerra e exploração.

