Acção de Graças
O Senhor é a minha força,
Ao Senhor o meu canto,
Ele é nosso salvador
N’Ele eu confio e nada temo. (2x)
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1. O Espírito é força que nos liberta.
Caminha, caminha, caminha na luz.
Ele faz de nós a Igreja em festa.
Caminha, caminha, caminha na luz.

“Os últimos serão os
primeiros e os primeiros
serão os últimos”

Caminha na luz, caminha na luz,
Caminha na luz,
Caminha na luz do Senhor.
2. Jesus está vivo em ti e em mim,
Caminha, caminha, caminha na luz.
E a sua luz brilhará sem fim,
Caminha, caminha, caminha na luz.

(Mt 20,1-16)
Entrada
Ando à procura de Ti, Senhor
Pelos caminhos vazios da vida,
À noite escura dos sem amor.
Vem ó Senhor, dar luz e vida
1. Deus amou tanto o seu povo,
E o mundo que criou,
Que lhes deu seu próprio filho,
Foi morto, ressuscitou!
Dando a vida pelos homens,
Por eles morreu na cruz;
Mas ficou Seu grande amor,
Abriu caminhos de luz.

Rito Penitencial
1. Perdoa Senhor o nosso dia,
A ausência de gestos corajosos,
A fraqueza de actos consentidos,
A vida e os momentos mal amados.
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2. Perdoa o espaço que Te não demos,
perdoa porque não nos libertámos,
perdoa as correntes que pusemos
Em Ti, Senhor porque não ousámos.

Santo

3. Contudo faz-nos sentir,
perdoar é esquecer a antiga guerra
e, partindo, recomeçar de novo
como o sol que sempre beija a terra.

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

Glória

Hossana, hossana, hossana, nos céus.
Glória e louvor para Ti Meu Senhor Aleluia, Aleluia!
Pelo amor e alegria que nos dás em cada dia Aleluia, Aleluia!
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! (4x)

(bis)

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

Suplicas
Ofertório

Ouvi-nos Senhor. (Rezado)

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.

(2x)

(2x)

Pai Nosso
1. Todo o mundo é um hino de glória
À grandeza de Deus Nosso Rei;
Cada homem é a imagem sagrada
Do amor de Deus Nosso Pai.

Aleluia, Deus Pai e Senhor!
Aleluia, p’lo Teu grande amor. (bis)

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

Comunhão
Comei do pão, bebei do vinho
Quem vem a mim não terá fome.
Comei do pão, bebei do vinho
Quem vem a mim não terá sede
1. Eu sou o pão da vida
O pão que desceu do céu
2. Se alguém comer deste pão
Viverá p’ra a eternidade.
3. O pão que desceu do céu
É para dar a vida ao mundo.
4. Quem vem a mim não terá fome
Que crê em mim não mais terá sede.
5. Em verdade vos digo
Quem crê em mim tem a vida eterna.

