Acção de Graças
1. Minha alegria és só Tu, Senhor,
Minha alegria és só Tu.
Porque Tu me deste a vida,
Porque Tu me fizeste existir,
Porque Tu me deste carinho,
Me deste amor.

(3x)

(bis)
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2. Meu pensamento és só Tu, Senhor,

Final

Ide em nome do Senhor,
Com justiça, paz e amor.
Fazei um mundo melhor,
Ide em nome do Senhor.

“Mulher, é grande a tua fé.
Terás aquilo que
desejas.”

1. A quem tiver fome / Dai de comer.
A quem tiver sede / Dai de beber.
Ao oprimido / Libertação.
Lutai contra a guerra e exploração.

(Mt 15, 21-28)

Entrada
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.
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.

Rito Penitencial
1. Senhor, tende piedade de nós (2x)
2. Cristo, tende piedade de nós (2x)
3. Senhor, tende piedade de nós (2x)
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Santo

Glória

O Senhor é santo, Ele está aqui.
O Senhor é santo, eu posso sentir.

Glória e louvor para Ti Meu Senhor Aleluia, Aleluia!
Pelo amor e alegria que nos dás em cada dia Aleluia, Aleluia!

1. O céu e a terra / proclama a Vossa glória
Hossana! Hossana! / Hossana nas alturas.

1. Um mundo que vive sem sentido
Buscamos juntos a esperança
Sementes que anseiam brotar o amor
Viver já o reino do Senhor
2. Queremos crescer neste caminho
De fé esperança e caridade
Por isso Te pedimos de todo o coração
Faz-nos viver em união

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

Suplicas
Ofertório

Escuta Senhor, a prece do Teu povo!

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

Pai Nosso

(Junto ao mar - Pai Nosso Galego)

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

Comunhão
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.

Senhor, a minha vida está em Ti,
Em Ti está a justiça que procuro,
Busco o meu viver na Tua Paz,
Ajuda-me, Senhor, a ser capaz.

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.

1. Deixa que eu veja com os meus olhos
O que devo escolher e rejeitar,
Ajuda-me, Senhor, a procurar
Aquilo porque agora irei lutar.

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

2. Ajuda-me, Senhor, a levantar,
Dá-me a Tua mão para seguir
A força que me ajuda a resistir
Em tudo o que não desejo cair.

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.

3. Dá-me, Senhor, voz para cantar
Esta canção que tende a ser de Amor,
Amor que Tu nos deste para dar
A todo o que não for capaz de amar.

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.

