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(Mt 14, 16)

“Não precisam de se ir
embora: dai-lhes vós de

comer”

Rito PenitencialRito PenitencialRito PenitencialRito PenitencialRito Penitencial

Profetas de um mundo novo,
Anúncio de Paz e Bem.
Profetas junto do povo,
Presença de Deus que vem.           (bis)

1. Formosos são sobre os montes
Os mensageiros da paz!
Trazem-nos a Boa Nova:
Nosso Deus connosco está!     (2x)

2. Ver o Senhor no oprimido
E em cada pobre um irmão,
É traduzir o Evangelho,
Fazer da vida oração.              (2x)

Senhor dá-nos Teu perdão.     (bis)
Cristo dá-nos Teu perdão.     (bis)
Senhor dá-nos Teu perdão.     (bis)

Ide e ensinai, ide e ensinai,
Ide e ensinai a toda a gente.
O Senhor é família, somos comunidade.
Alegria, irmão!

1. Deixei na praia, a brincar na areia,
Sonhos de infância, indecisões.
Tu me chamaste: Senhor, disse sim.
Manhã de esp’rança levo dentro de mim.

2. Tu me ensinaste a ser pequenino,
A ser amigo, irmão de todos.
Ouço em silêncio o teu chamamento.
O sol vai alto: hoje é dia de festa.



OfertórioOfertórioOfertórioOfertórioOfertório

SantoSantoSantoSantoSanto

AclamaçãoAclamaçãoAclamaçãoAclamaçãoAclamação

Gesto de PazGesto de PazGesto de PazGesto de PazGesto de Paz

GlóriaGlóriaGlóriaGlóriaGlória Pai NossoPai NossoPai NossoPai NossoPai Nosso

ComunhãoComunhãoComunhãoComunhãoComunhãoSuplicasSuplicasSuplicasSuplicasSuplicas Ouvi-nos Senhor. (rezado)

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.

Acção de GraçasAcção de GraçasAcção de GraçasAcção de GraçasAcção de Graças

Aleluia! Aleluia! Aleluia amén!
Amén! Aleluia! Aleluia amén.

1. Vede, Senhor, quanta gente
Nunca ouviu falar de vós.
Quanta gente não sabe
Que deve amar alguém.
Senhor, aceitai-nos assim.

2. Vede, Senhor, nós chegamos
Prontos a dar o que temos;
A vida alegre ou triste,
O amor que em nós existe.
Senhor, aceitai-nos assim.

3. Dá-nos, Senhor, a coragem
Que tantas vezes nos falta,
P’ra irmos pelo mundo
Anunciar o amor.
Senhor, aceitai-nos assim.

1. O céu e a terra proclama a Vossa glória.
Hossana nas alturas.
Bendito o que vem em nome do Senhor!
Hossana nas alturas.

(Gregoriano)

A Paz meu irmão, a Paz minha irmã,
A Paz de todo o coração,
A Paz em cada manhã.

1. Temos um novo mandamento
Que Jesus Cristo nos deixou:
Que nos amemos uns aos outros,
Como Ele também amou.

2. Somos da Paz os mensageiros,
Somos promessas do Senhor.
Com o coração renovado,
Viveremos sempre o amor.

1. Naquele dia, Eu hei-de, sobre o monte,
Dar um banquete a todos os romeiros.
De nada vai servir correr à frente,
Pois os mais débeis chegarão primeiro.

Felizes os que foram convidados
Para a festa e banquete do Cordeiro.       (bis)

2. O meu banquete é festa do gratuito,
pois não se vende o amor e não se compra.
Quem tiver sede venha à fonte e beba,
Quem tiver fome venha à mesa e coma.

3. Uma voz clama “Estou à porta e bato”.
Se alguém abrir ao menos um postigo,
Eu hei-de entrar, sentar-me à sua mesa,
E cearemos juntos como amigos.

4. Felizes são, por serem convidados
Para o banquete e a festa do Cordeiro!
Felizes são, se fora não deixarem
Os sem-abrigo e os sem-dinheiro.

Cantarei ao Senhor enquanto viver.
Louvarei o meu Deus enquanto existir,
n’Ele encontro a minha alegria,
n’Ele encontro a minha alegria.

Santo, Santo é o Senhor.
Senhor Deus do universo.
O céu e a terra proclamam
A Vossa Glória.            (bis)


