Acção de Graças

1. És a minha vida, és o meu Senhor.
És o meu caminho e a minha verdade.
Na Tua Palavra, eu caminharei,
Até que a Tua graça me deixe viver
E não terei medo, se estás comigo.
Eu te peço, fica comigo.

3. És a minha força e o meu rochedo.
És a minha Paz, minha Liberdade.
Nada nesta vida nos separará,
Sei que a Tua mão suave não me deixará
E de todo o mal me libertará,
E no teu perdão viverei.

2. Creio em Ti, Senhor, Filho de Maria.
Deus eterno e Santo, Homem como nós.
Morto por Amor vives em nós,
Sendo um só com o Pai e com os que salvaste,
Até que um dia voltarás de novo,
Para abrir-nos o Reino de Deus!

4. Pai bondoso e santo, nós cremos em Ti.
Filho Salvador em Ti esperamos
Espírito de Amor vem rezar em nós,
Tu que nos reúnes vindos de todas as partes.
E depois, também, por mil caminhos,
Nós seremos sementes de Deus.
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“Aquele que recebeu a
Palavra em boa terra é o
que ouve a Palavra e a
compreende.”

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 Eu vou enviar.

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 13, 1-23)
Entrada
1. Já se ouvem nossos passos a chegar,
Já se ouvem nossas vozes de alegria
Neste dia que é uma bênção
Para a Igreja reunida
Jesus Cristo nos congrega e faz Irmãos.
Como são belos os pés
Que anunciam a paz
E as mãos que repartem o pão.
Na refeição do Cordeiro da Palavra,
Vinho e Pão
Somos o povo de Deus em comunhão
2. Todos vós que tendes sede,
Vinde beber da fonte da verdade,
Saciai a vossa fome sem pagar vinho nem pão!
3. Já se mudam nossos corações de pedra
Pela força do Espírito de Deus.
Já vencemos as barreiras
Que destroem a harmonia
Jesus Cristo nos congrega e faz Irmãos.
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Rito Penitencial

Santo

1. Perdoa Senhor o nosso dia,
A ausência de gestos corajosos,
A fraqueza de actos consentidos,
A vida e os momentos mal amados.
2. Perdoa o espaço que Te não demos,
perdoa porque não nos libertámos,
perdoa as correntes que pusemos
Em Ti, Senhor porque não ousámos.

3. Contudo faz-nos sentir,
perdoar é esquecer a antiga guerra
e, partindo, recomeçar de novo
como o sol que sempre beija a terra.

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

(bis)
(bis)

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

(bis)
(bis)

Santo, Santo, Santo és Tu.

(bis)

Pai Nosso

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
Aleluia! Aleluia.

Suplicas
Ofertório

(4x)

2. Queremos crescer neste caminho
De fé esperança e caridade
Por isso Te pedimos de todo o coração
Faz-nos viver em união

1. A Palavra de Deus é vida,
A Palavra de Deus é pão.
Pão que mata a fome de amor.
Aleluia, glória ao Senhor.

Ouvi Senhor a nossa prece, escutai a nossa oração.
1. Não esperes pão se antes não semeaste,
colherás frutos, mas primeiro há que podar.
Deus cuidará a obra que começou,
A mim, a ti só compete semear.
Daremos fruto abundante e saboroso,
Daremos fruto que há-de permanecer.
Se acreditarmos na Palavra de Jesus:
“Sem Mim nada podereis fazer”.
2. Não vivas sempre preso ao tempo que passou,
Que lindo o “hoje, aqui e agora” p’ra viver!
Se é Deus quem rega o que o homem semeou,
Verás então como as flores vão nascer.
3. Enterra o medo, inimigo do amor,
Afasta as nuvens porque a luz deve brilhar.
Com muito amor, vai regando a semente,
A mim, a ti só compete semear.

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.

Gesto de Paz

Comunhão

Aleluia, Deus Pai e Senhor!
Aleluia, p’lo Teu grande amor. (bis)

Como é bom, como é suave
Vivermos todos juntos

(bis)

Juntos como irmãos,
Vivermos todos juntos.

(bis)

Se cumprirdes os meus mandamentos,
Permanecereis no meu amor.
Se guardardes a minha palavra,
Ficareis em mim e eu em vós.
1. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós:
O que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto.
2. O meu mandamento é este:
Que vos ameis uns aos outros como eu vos amei.
3. Digo-vos isto para que a minha alegria esteja em vós,
E a vossa alegria seja completa.
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.

