Final
Não vou só:
Tenho um amigo a meu lado.
Não vou só:
Eu sei que Deus está comigo.
1. Uma certeza nos guia,
ao longo do caminhar:
Por isso vamos a Ti,
alegremente a cantar (2x)
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“A pedra que os
construtores rejeitaram
tornou-se pedra angular.”
(Mt 21,33-43)

Entrada
1. Caminhamos para ti, ó cidade do Senhor,
Construindo neste mundo, a verdade e o amor.
Povo eleito, povo santo,
Reunido no amor,
Peregrino ao encontro
Da cidade do Senhor.
2. Peregrinos dando as mãos, vai connosco Jesus Cristo:
Ele salva, Ele reina, faz dos homens um só povo.
3. Quem tem fome de justiça, quem tem sede de verdade,
Vinde à mesa da palavra, vinde à fonte de água viva.
4. Aos errantes neste mundo, como ovelhas sem pastor.
Jesus Cristo é caminho, a guiar-nos para o Reino.
5. Reunidos em igreja, proclamamos a verdade,
Jesus Cristo que nos chama, para o Reino da amizade.
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Rito Penitencial

Pai Nosso
Gesto de Paz

1. Senhor tende piedade, (3x)
Piedade de nós.

1. Deixo-vos a Minha Paz, a Minha Paz vos dou.
Sementes do Meu Reino, promessa de ressurreição
Bem aventurados sois por serdes meus amigos.
Eu vos escolhi, Amai-vos uns aos outros
Para que eles me reconheçam

2. Cristo...
3. Senhor...

Glória
Salmo
Responsorial

(Recitado)

Paz, paz, proclama o teu Senhor.
Paz, paz, com Cristo, Redentor.

Ensinai-me, Senhor, os Vossos caminhos.

Comunhão

Aclamação

Suplicas
Ofertório

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

O Senhor alimentou-nos
Com a flor da farinha,
E saciou-nos com o mel dos rochedos,
E saciou-nos com o mel dos rochedos,

Escuta Senhor, a prece do Teu povo!

1. Aclamai a Deus, nossa força,
Aplaudi ao Deus de Jacob.
2. Entoai cânticos ao som do tamboril,
Da cítara harmoniosa e da lira.

1. Ao teu altar nós levamos, Senhor,
as nossas ofertas de Pão,
o pão do nosso trabalho sem fim e o vinho do nosso cantar.
Será, Senhor, nossa justa inquietude amar a justiça e a paz.

3. Fazei ressoar a trombeta na lua nova
e na lua cheia, dia da nossa festa.

Saber que virás, saber que estarás
partindo aos pobres Teu pão. (2x)

4. É uma obrigação para Israel,
É um preceito do Deus de Jacob.

2. A sede de tantos homens sem luz,
a dor e o triste chorar.
O ódio de tantos mortos sem fé, cansados de tanto lutar.

5. Lei que Ele impôs a José,
Quando saiu da terra do Egipto.
6. Escuta, meu povo, a minha advertência,
Assim, Israel, me prestes ouvidos.

Nesta patena de nossa oblação, aceita a vida, Senhor!

Santo

(Gregoriano)

7. Não terás contigo um deus alheio,
Nem adorarás divindades estranhas.

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

(bis)
(bis)

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

(bis)
(bis)

Nada te turbe, nada te espante,
Quem a Deus tem nada lhe falta.

Santo, Santo, Santo és Tu.

(bis)

Nada te turbe, nada te espante,
Só Deus basta.

Acção de Graças

