Acção de Graças
Nada te perturbe, nada te espante,
Quem a Deus tem nada lhe falta.
Nada te perturbe, nada te espante,
Só Deus basta.

Final
1. Cristo quer a tua ajuda
Para amar, para amar,
Cristo quer a tua ajuda
Para amar.

(bis)

2. Ao que sofre e ao triste
Dá-lhe amor, dá-lhe amor.
Ao humilde e ao pobre
Dá-lhe amor.

Não te importes da raça,
Nem da cor da pele,
Ama a todos como irmãos
E faz o bem.
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“Se alguém quiser seguirMe, renegue-se a si
mesmo, pegue na sua cruz
e siga-Me”

(bis)

(bis)

(Mt 16, 24)
Entrada

Vinde louvai o Senhor
Vinde cantai seu amor
Vinde aclamai o seu nome
Cristo Jesus Salvador.

(bis)

1. Vinde a festa da vida que Cristo nos dá
Festa de paz alegria amor e perdão
E todos unidos à volta do altar
Louvemos o Senhor
2. Vinde à ceia de Cristo do vinho e do pão
Vinde escutar a Palavra a voz do Senhor
E todos unidos à volta do altar
Louvemos o Senhor.

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

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

Santo

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. Deus é justo e verdadeiro;
É o maior, mais importante.
Todos cantam o seu louvor:
Viva o Senhor que entre nós está!

2. Criou-nos para sermos filhos,
Fez-nos herdeiros do Seu Reino.
3. Encaminhou-nos para Cristo,
Pelas palavras dos Profetas.

Pai Nosso

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

Gesto da Paz

(Rezado)

1. A paz esteja connosco, (3x)
Sempre connosco, sempre,
Sempre esteja a paz.

5. Falou aos pobres, fez milagres,
Deu testemunho do Amor.

Aclamação

1. Deus é santo, Deus é forte;
Deus é bom e poderoso.
Terra e céus cantam os seus louvores;
Viva o Senhor que entre nós está!

2. O amor de Cristo nos una, (3x)
Sempre nos una, sempre,
Sempre como irmãos.

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

Comunhão
Suplicas

Ouvi-nos Senhor, ouvi-nos Senhor!

Ofertório
Não quiseste sacrifícios nem ofertas,
Pois tudo é teu.
Que hei-de apresentar?
Para Ti ergo as minhas mãos abertas,
E o coração disposto a Te louvar.
1. Tu falaste e abriste o meu ouvido,
Me formaste um corpo de verdade,
E agora, Senhor, aqui estou
P’ra fazer a Tua vontade.
2. No Teu livro, na lei que Tu me deste,
Está escrito que devo obedecer;
Nada mais eu desejo: Tua vontade,
É o Pão Vivo que anseio por comer.

1. Quando Te encontro descanso,
Tu reconfortas minh’alma,
Cristo, Senhor, és o guia,
O Bom Pastor que me conduz.
Minha vida e minha luz. (2x)
2. Por Teus caminhos me guio
Para louvor do Teu Nome,
3. Não temerei os perigos
Pois sei que Tu ‘stás comigo.
4. O Teu festim me conforta
Faz-me cantar de alegria.
5. Tua bondade me ajuda
No viver de cada dia,
6. Minha morada p’ra sempre
Seja Tua casa, Senhor,

