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(Mt 13, 24-43)

“Aquele que semeia a boa
semente é o Filho do

homem.”

Acção de GraçasAcção de GraçasAcção de GraçasAcção de GraçasAcção de Graças

Deus está aqui:
Tão certo como o ar que respiro,
Tão certo como a manhã que se levanta
Tão certo como este canto
O podes ouvir

1. O Espírito é força que nos liberta.
Caminha, caminha, caminha na luz.
Ele faz de nós a Igreja em festa.
Caminha, caminha, caminha na luz.

1. Não adores nunca ninguém mais que a Deus. (2x)
Não adores nunca ninguém mais... (2x)
Não adores nunca ninguém mais que a Deus.

Rito PenitencialRito PenitencialRito PenitencialRito PenitencialRito Penitencial

1. Senhor, tem piedade; Senhor, tem piedade;
Senhor, tem piedade de nós.                              (bis)

2. Cristo, tem piedade, Cristo, tem piedade,
Cristo, tem piedade de nós.                                (bis)

3. Senhor, tem piedade, Senhor, tem piedade,
Senhor, tem piedade de nós.                              (bis)

1. Tu O podes sentir
Movendo-se entre os que amam;
Tu O podes ouvir
Cantando connosco aqui;
Tu O podes levar,
Quando por essa porta saias;
Tu O podes sentir,
Bem dentro do teu coração

2. Não escutes...

3. Não contemples...

4. Porque só Ele te pode saciar (bis)
Não adores nunca ninguém mais,
Não escutes nunca ninguém mais
Não contemples nunca ninguém mais que a Deus.

2. Jesus está vivo em ti e em mim,
Caminha, caminha, caminha na luz.
E a sua luz brilhará sem fim,
Caminha, caminha, caminha na luz..

Caminha na luz, caminha na luz,
Caminha na luz,
Caminha na luz do Senhor.



OfertórioOfertórioOfertórioOfertórioOfertório

SantoSantoSantoSantoSanto

AclamaçãoAclamaçãoAclamaçãoAclamaçãoAclamação Cordeiro de DeusCordeiro de DeusCordeiro de DeusCordeiro de DeusCordeiro de Deus

GlóriaGlóriaGlóriaGlóriaGlória

Pai NossoPai NossoPai NossoPai NossoPai Nosso

ComunhãoComunhãoComunhãoComunhãoComunhão

SuplicasSuplicasSuplicasSuplicasSuplicas Ouvi-nos Senhor. (rezado)

O trigo que Deus semeou
No seio de Maria,
Tornou-se para nós Pão do Céu
Que nos dá vida e salvação eterna.

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

Santo, Santo, Santo, é o Senhor, Deus do universo,
Cheios estão os céus e a terra,
Da Tua glória, hossana!

Hossana, hossana, hossana, nos céus.   (2x)

Bendito o que vem em nome do Senhor,
Hossana nas alturas, hossana!

Hossana, hossana, hossana, nos céus.   (2x)

Uma espiga dourada p’lo sol,
Cacho de uvas que um homem cortou,
Se convertem p’ra nós em pão e vinho de amor,
No Corpo e Sangue do Senhor.         (2x)

1. Comungamos a mesma comunhão,
Somos trigo do mesmo semeador,
Um moinho, a vida nos tritura com dor,
Deus nos faz Eucaristia no amor.

2. Como grãos que fazem um só pão,
Como notas do mesmo cantar,
Como gotas de água que se fundem no mar,
Os cristãos um só corpo vão formar.

3. Vão sentar-se à mesa de Deus,
Como filhos, Seu pão comungar;
Numa mesma esperança caminhando irão,
E na vida como irmãos se hão-de amar.

Aleluia, Deus está
Aleluia, no meio de nós.
Aleluia, Ele ressuscitou,
Não nos deixará jamais.
Aleluia.

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

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

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

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

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

4. Cantai ao Senhor ao som da cítara,
Ao som da cítara e da lira,
Ao som da tuba e da trombeta
Aclamai o Senhor, Nosso Rei.

5. Cantai-lhe salmos e hinos
Proclamai todas as suas maravilhas
Ele é o Senhor nosso Deus,
Recorda sempre a sua aliança.

6. Deus é o meu Salvador
Tenho confiança e nada temo.
Anunciai aos povos as grandezas das suas obras,
Proclamai a todos que o seu Nome é Santo.

1. Cantai ao Senhor um cântico novo
Pelas maravilhas que Ele operou,
A sua mão e o seu santo braço
Lhe deram a vitória.

2. O Senhor lhe deu a conhecer a salvação,
Revelou, aos olhos das nações, a sua justiça,
Recordou-se da sua bondade e fidelidade
Em favor da Casa de Israel.

3. Os confins da terra puderam ver
A salvação do nosso Deus.
Aclamai o Senhor, terra inteira,
Exultai de alegria e cantai.


