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(Mt 16, 13-20)

“Simão tomou a palavra e
disse: Tu és o Messias.
O Filho de Deus Vivo.”

Acção de GraçasAcção de GraçasAcção de GraçasAcção de GraçasAcção de Graças

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.

4. Nossa luz e força é o Senhor,
Ele que alegra a nossa vida.
Sendo nosso Pai quer ser irmão,
Por amor se fez nossa comida.

Eu quero ser, Senhor amado,
Como barro nas mãos do oleiro.
Rompe-me a vida, faz-me de novo,
Eu quero ser um vaso novo.

Eu irei cantar pelo mundo,
Falar de Ti, meu Salvador.
Eu irei dar a Boa Nova,
Dizer a todos, Jesus é Amor!

1. Eu irei, falarei a todos
Os que esperam acolher Teu nome
Eu irei levar essa chama
Que iluminará o mundo.



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)(Rezado)

Aleluia! (4x)   (bis)

1. Cristo Jesus está no meio de nós,
Hoje e sempre, Aleluia!                   (bis)

1. Minha vida tem sentido,
Cada vez que eu venho aqui,
E te faço o meu pedido
De não me esquecer de Ti.
Meu amor é como este pão,
Que era trigo que alguém plantou, depois colheu,
E depois tornou-se salvação,
E deu mais vida e alimentou o povo meu.

Eu te ofereço este pão,
Eu te ofereço o meu amor.     (bis)

2. Minha vida tem sentido,
Cada vez que eu venho aqui,
E te faço o meu pedido
De não me esquecer de Ti.
Meu amor é como este vinho,
Que era fruto que alguém plantou, depois colheu,
E depois encheu-se de carinho,
E deu mais vida e saciou o povo meu.

Eu te ofereço vinho e pão,
Eu te ofereço o meu amor.     (bis)

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

Felizes os convidados
Para a mesa do Senhor.

1. A todos Tu nos dás teu pão,
Nosso amigo és, Senhor.
Quiseste ao pé de nós ficar,
Nosso amigo és, Senhor.

2. Tu és a paz e a alegria,
Nosso amigo és, Senhor.
Levar-Te-emos dia a dia,
Nosso amigo és, Senhor.

3. Ao meu irmão Tu queres que eu ame,
Nosso amigo és, Senhor.
Queremos caminhar contigo,
Nosso amigo és, Senhor.

4. À volta desta mesa estamos,
Nosso amigo és, Senhor.
Para todos darmos graças,
Nosso amigo és, Senhor.

Santo, Santo, Santo és Tu.   (bis)
1. Estão cheios da Tua glória      (bis)
O céu e a terra, Senhor

Santo, Santo, Santo és Tu.   (bis)
2. Bendito aquele que vem         (bis)
Em nome do Senhor.

Santo, Santo, Santo és Tu.   (bis)

Rito PenitencialRito PenitencialRito PenitencialRito PenitencialRito Penitencial

1. Senhor tem piedade de nós,
Somos o teu povo pecador,
Toma a nossa vida de pecado e dor,
Enche o nosso espírito de amor.

2. Cristo tem piedade de nós...

3. Senhor tem piedade de nós...


