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(Mt 13, 44-52)

“Vendeu tudo quanto
possuía para comprar

aquele campo”

Rito PenitencialRito PenitencialRito PenitencialRito PenitencialRito Penitencial

1. Vamos caminhando lado a lado:
Somos teus amigos, ó Senhor!
Tua amizade é nossa alegria,
Por isso Te louvamos com amor.

2. Cristo é modelo de amizade,
Pois nos deu a vida por amor.
Dele recebemos força e alegria,
Para nos doarmos como irmãos.

3. Seja nosso encontro com o Pai
Um sinal da nossa união,
Para que, vivendo nós em sua graça,
Levemos paz e amor aos corações.

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.

O reino de Deus é um reino de paz,
justiça e alegria
Senhor em nós vem abrir
as portas do Teu reino.



OfertórioOfertórioOfertórioOfertórioOfertório

SantoSantoSantoSantoSanto

AclamaçãoAclamaçãoAclamaçãoAclamaçãoAclamação
Gesto de PazGesto de PazGesto de PazGesto de PazGesto de Paz

GlóriaGlóriaGlóriaGlóriaGlória Pai NossoPai NossoPai NossoPai NossoPai Nosso

ComunhãoComunhãoComunhãoComunhãoComunhão

SuplicasSuplicasSuplicasSuplicasSuplicas Escutai Senhor, a nossa oração!

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.

Jesus Cristo é o Meu Senhor.
Aleluia!                                          (bis)

Ele ama-me, Ele ama-me.
Aleluia!                                          (bis)

Ao altar do Senhor vamos com amor,
A entregar ao Senhor o que Ele nos deu.

Tu, Senhor, és meu Deus,
Tu fizeste o céu e a terra
Tu, Senhor, és meu Deus,
Faz nascer o amor e a luz.

Pai, Tu que estás no céu
santificado seja Teu nome
venha nós o Teu Reino,
cumpra-se Tua vontade em nós.
Dá-nos hoje o nosso pão
e em cada dia da nossa existência;
perdoa as nossas ofensas
como perdoamos também
e não nos deixes cair em tentação,
mas livra-nos de todo o mal.
Mas livra-nos de todo mal.

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

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

2. Se alguém comer deste pão
Viverá p’ra a eternidade.

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

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.

3. Os nossos corpos, a nossa dor,
Nosso estudos demos ao Senhor.
Toda a vida queremos dar,
Para a oferta de Cristo no altar.

1. Pão lhe trazemos, trigo de Deus,
Para a mesa que Ele nos preparou.
Vinho trazemos, vinha de Deus,
Para a festa da comunhão.

2. Luzes trazemos para iluminar
A santa mesa do nosso altar.
Flores trazemos para alegrar
Esta comida de amizade.

Hossana! Hossana!
No mais alto dos céus. (2x)

1. Só Tu és santo, só Tu és Deus.(2x)
Só Tu és grande, só Tu és Deus.(2x)

Acção de GraçasAcção de GraçasAcção de GraçasAcção de GraçasAcção de Graças
O Senhor é a minha força,
Ao Senhor o meu canto,
Ele é nosso salvador
N’Ele eu confio e nada temo.  (2x)


