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(Mt 14, 22-33)

“Homem de pouca fé,
porque duvidaste?”

Rito PenitencialRito PenitencialRito PenitencialRito PenitencialRito Penitencial

Se as águas do mar da vida
Quiserem te afogar.
Segura na mão de Deus e vai.
Se as tristezas desta vida
Quiserem te sufocar.
Segura na mão de Deus e vai.

1. Senhor tem, Senhor tem, Senhor tem piedade.
Senhor tem, Senhor tem, piedade de nós.

2. Cristo tem, Cristo tem, Cristo tem piedade.
Cristo tem, Cristo tem, piedade de nós.

3. Senhor tem, Senhor tem, Senhor tem piedade.
Senhor tem, Senhor tem, piedade de nós.

Segura na mão de Deus.
Segura na mão de Deus.
Pois ela, ela te sustentará.
Não temas, segue adiante
E não olhes para trás.
Segura na mão de Deus e vai.

Nada te perturbe, nada te espante,
Quem a Deus tem nada lhe falta.

Nada te perturbe, nada te espante,
Só Deus basta.

Acção de GraçasAcção de GraçasAcção de GraçasAcção de GraçasAcção de Graças

Senhor, Tu amas o mundo:
Senhor, Tu amas os homens.    (bis)

1. Amas o mundo inteiro e tudo o que nele vive,
Amas cada homem,
Como se apenas ele existisse em toda a terra.

2. Seja forte ou fraco, mais novo ou mais velho,
Seja branco ou negro,
Amas, Senhor, com o mesmo amor todos os homens



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, Ouvi-nos Senhor!

(Zé Vieira)

Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!
Glória ao Senhor.

Glória ao Senhor, nosso Pai   (3x)
Glória ao Senhor.

1. Ao Teu altar nós levamos, Senhor.
As nossas ofertas de pão:
O pão do nosso trabalho sem fim
E o vinho do nosso cantar.
Será, Senhor, nossa justa inquietude
Amar a justiça e a paz.

Saber que virás, saber que estarás
Partindo aos pobres Teu pão.

2. A sede de tantos homens sem luz.
A dor e o triste chorar.
O ódio de tantos mortos sem fé,
Cansados de tanto lutar.
Nesta patena da nossa oblação,
Aceita a vida, Senhor.

1. Cantemos glória ao nosso Deus,
P’las maravilhas que Ele fez.

Glória ao Senhor, Louvor ao Senhor,
Cantai-lhe terra inteira, bendizei o Seu Nome.
Glória ao Senhor, Louvor ao Senhor,
Anunciai a Sua Salvação.

2. Criou-nos para sermos filhos,
Fez-nos herdeiros do Seu Reino.

3. Encaminhou-nos para Cristo,
Pelas palavras dos Profetas.

4. Em Cristo Fez-se igual aos Homens,
Anunciou a Boa Nova.

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

1. Como o Senhor nos amou, jamais alguém pode amar;
P’los caminhos da justiça nos ensina a caminhar.
Quando estamos reunidos e partilhamos Seu Pão,
Ele nos dá o Seu amor e a Sua paz.

É o Meu Corpo: Tomai e comei.
É o Meu Sangue: Tomai e bebei,
Porque Eu sou a Vida, porque Eu sou o Amor!
Ó Senhor faz-nos viver no Teu amor.

2. Como o Senhor nos amou, jamais alguém pode amar;
Em tudo o que nos legou, manifestou o Seu amor:
Quem comer a minha carne e beber o meu sangue
Permanecerá em Mim e Eu nele

3. Sempre que este pão tomais e deste cálix bebeis,
Até que o Senhor volte, Sua morte anunciais.
Quem tomar indignamente este santo alimento,
Será réu do Corpo e Sangue do Senhor.

4. Como o Senhor nos amou, jamais alguém pode amar;
Reuniu os homens todos na justiça e na verdade.
Quem no mundo quer amar, é um membro do Seu Corpo,
Nada o pode separar do Seu Amor.

5. Glória ao Pai que nos criou, glória ao Filho Redentor,
Glória ao Espírito da vida que nos dá o Seu amor.
Unidos por este pão que o Senhor transformou!
Demos graças ao Senhor que nos salvou!

1. 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)

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


