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(Mt. 22, 1-14)

“Convidai para as bodas
todos os que

encontrardes.”

Rito PenitencialRito PenitencialRito PenitencialRito PenitencialRito Penitencial

Acção de GraçasAcção de GraçasAcção de GraçasAcção de GraçasAcção de Graças

Ide em nome do Senhor,
Com justiça, paz e amor.
Fazei um mundo melhor,
Ide em nome do Senhor.

1. Perdoa Senhor o nosso dia,
A ausência de gestos corajosos,
A fraqueza de actos consentidos,
A vida e os momentos mal amados.

1. A quem tiver fome / Dai de comer.
A quem tiver sede / Dai de beber.
Ao oprimido / Libertação.
Lutai contra a guerra e exploração.

1. Já se ouvem nossos passos a chegar,
Já se ouvem nossas vozes de alegria
Neste dia que é uma bênção
Para a Igreja reunida
Jesus Cristo nos congrega e faz Irmãos.

Como são belos os pés
Que anunciam a paz
E as mãos que repartem o pão.
Na refeição do Cordeiro da Palavra,
Vinho e Pão
Somos o povo de Deus em comunhão

2. Todos vós que tendes sede,
Vinde beber da fonte da verdade,
Saciai a vossa fome sem pagar vinho nem pão!

Graças Senhor.
Te dou graças pela vida
que há no mundo.
Graças Senhor.
Pela chuva, pelo frio e o calor,
Pelo sol e as estrelas,
Pela terra e pelo mar,
Pela música que canta o Teu amor.

1. Quantas coisas quisera agradecer
Neste dia que é sol a despontar
Entre as nuvens que escondem Teu olhar
E sem deixar brilhar

Tua luz
Ao longo do caminho.
Obrigado, Tu ó meu Senhor,
Pelo amor que sempre eu senti...
Pela fé que em mim desabrochou...
Eu creio em Ti, Senhor,

Pois só Tu
És o Deus do amor.



OfertórioOfertórioOfertórioOfertórioOfertório

SantoSantoSantoSantoSanto

AclamaçãoAclamaçãoAclamaçãoAclamaçãoAclamação

GlóriaGlóriaGlóriaGlóriaGlória

Pai NossoPai NossoPai NossoPai NossoPai Nosso

ComunhãoComunhãoComunhãoComunhãoComunhão

SuplicasSuplicasSuplicasSuplicasSuplicas Escutai Senhor a nossa oração! (cantado)

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

SalmoSalmoSalmoSalmoSalmo
ResponsorialResponsorialResponsorialResponsorialResponsorial Habitarei para sempre na casa do Senhor

Dedico-Te, ó Pai este poema,
De vida que em Ti vive feliz.
Toma este pedaço de argila, Senhor,
Faz dele a Tua vasilha de amor.           (bis)

1. Pela vida que me deste e celebro no teu lar,
Mil graças e louvor só para Ti!
Porque sempre eu Te ouço constantemente a chamar,
Mil graças e louvor só para Ti!

Santo, Santo é o Senhor.
Senhor Deus do universo.
O céu e a terra proclamam
A Vossa Glória.                       (bis)

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

Gesto de PazGesto de PazGesto de PazGesto de PazGesto de Paz
1. Como é bom, como é suave
Vivermos todos juntos             (bis)

1. Naquele dia, Eu hei-de, sobre o monte,
Dar um banquete a todos os romeiros.
De nada vai servir correr à frente,
Pois os mais débeis chegarão primeiro.

Felizes os que foram convidados
Para a festa e banquete do Cordeiro.       (bis)

2. O meu banquete é festa do gratuito,
pois não se vende o amor e não se compra.
Quem tiver sede venha à fonte e beba,
Quem tiver fome venha à mesa e coma.

3. Uma voz clama “Estou à porta e bato”.
Se alguém abrir ao menos um postigo,
Eu hei-de entrar, sentar-me à sua mesa,
E cearemos juntos como amigos.

4. Felizes são, por serem convidados
Para o banquete e a festa do Cordeiro!
Felizes são, se fora não deixarem
Os sem-abrigo e os sem-dinheiro.

1. O céu e a terra proclama a Vossa glória.
Hossana nas alturas.
Bendito o que vem em nome do Senhor!
Hossana nas alturas.

2. Pelos irmãos e amigos que estimulam a subida,
Mil graças e louvor só para Ti!
Pelo espinho da roseira, o botão, a mão amiga,
Mil graças e louvor só para Ti!

3. Pelo céu que me envolve e desafia a subir,
Mil graças e louvor só para Ti!
Por poder voar mais alto, mesmo depois de cair,
Mil graças e louvor só para Ti!

Aleluia! Aleluia.     (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.

2. Perdoa o espaço que Te não demos,
perdoa porque não nos libertámos,
perdoa as correntes que pusemos
Em Ti, Senhor porque não ousámos.

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

2. Juntos como irmãos,
Vivermos todos juntos.            (bis)


