Acção de Graças
Eu quero ser, Senhor: amado
como o barro nas mãos do oleiro.
Rompe-me a vida, faz-me de novo:
eu quero ser um vaso novo.

Final
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1. Sois a semente que há-de crescer, sois a estrela que há-de brilhar.
Sois o fermento da terra e o sal, luz nova do mundo a alastrar.
Vós sois o sol da manhã a nascer, sois a espiga que há-de crescer.
Vós sois no mundo denúncia do mal, profetas que vou enviar.

“Deus enviou o seu Filho
ao mundo para que o
mundo seja salvo por Ele.”

Ide, amigos, pelo mundo anunciando o amor,
Mensageiros da vida, do perdão e da paz.
Sede, amigos, testemunhas da minha ressurreição,
Sede minha presença: Eu convosco estarei.

(Jo 3, 13-17)
Entrada
Somos povo do Senhor, Aleluia!
Peregrinos do amor, Aleluia! (2x)
1. Somos, somos povo do Senhor.
Somos Jovens sem fronteiras
Que em Cristo amigo procura
A liberdade.
2. Somos, somos povo do Senhor
Construtores da amizade
E unidos em Cristo formamos
Fraternidade.

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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Glória

Glória a Deus, glória a Deus
Na terra e nos céus.

Santo
(bis)

1. Louvor e glória ao Teu Nome, Aleluia, Aleluia!
Senhor Deus do universo, Aleluia, Aleluia!
2. Vinde, cantemos ao Senhor, Aleluia, Aleluia!
É Ele o nosso Criador, Aleluia, Aleluia!
3. Por nós Ele fez maravilhas, Aleluia, Aleluia!
Eterno é o Seu Amor, Aleluia, Aleluia!
4. Eu vou cantar para o Meu Deus, Aleluia, Aleluia!
Todos os dias da minha vida, Aleluia, Aleluia!

Aclamação

Aleluia! Aleluia.

Ofertório

Pai Nosso

Ouvi-nos Senhor. (Cantado)

Uma espiga dourada p’lo sol,
Cacho de uvas que um homem cortou,
Se convertem p’ra nós em pão e vinho de amor,
No Corpo e Sangue do Senhor. (2x)
1. Comungamos a mesma comunhão,
Somos trigo do mesmo semeador,
Um moinho, a vida nos tritura com dor,
Deus nos faz Eucaristia no amor.
2. Como grãos que fazem um só pão,
Como notas do mesmo cantar,
Como gotas de água que se fundem no mar,
Os cristãos um só corpo vão formar.
3. Vão sentar-se à mesa de Deus,
Como filhos, Seu pão comungar;
Numa mesma esperança caminhando irão,
E na vida como irmãos se hão-de amar.

2. Ó nosso Pai, Ó nosso Pai,
Ó nosso Pai, Que estais no céu.
Hoje erguemos ...

Pai Nosso, que o Teu reino venha (3x)
Sobre esta terra.

Gesto da Paz
1. A Paz vai correndo como um rio,
Vai correndo de mão para mão.
Vai correndo para o deserto
Libertando o meu irmão.

(4x)

1. A Palavra de Deus é vida,
A Palavra de Deus é pão.
Pão que mata a fome de amor.
Aleluia, glória ao Senhor.

Suplicas

1. Santo, Santo, Santo, Santo,
Santo, Santo, o Senhor Deus.
Hoje erguemos as nossas mãos
Adorando o Teu nome.
Santo, Santo, Santo, Santo,

2. A Luz....

3. O Amor..

Comunhão
Eu sou o Pão da vida: quem Me come não morrerá.
Eu sou a luz do mundo: quem Me segue, viverá.
1. O Senhor é meu Pastor, nada me falta,
Fez-me descansar nos prados verdejantes.
2. Conduziu-me às fontes mais puras
E lá restaurou as minhas forças.
3. Ele me guia pelo caminho mais seguro
Para glória do Seu nome.
4. Passarei ravinas tenebrosas e não temo,
Vós estais comigo, o Vosso cajado me sossega.
5. Aos olhos dos meus inimigos
Me preparastes a mesa na abundância.
6. Está repleta a minha taça,
Corre sobre a minha cabeça o perfume da unção.
7. A Vossa bondade e misericórdia me acompanham.
No caminhar da minha vida.
8. Habitarei na casa do Senhor
Ao longo de todos os meus dias.

