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(Is. 45, 1.4-6)

“Que se saiba, do
Oriente ao Ocidente,

que fora de Mim não há
outro.”

Domingo das Missões
9º Aniversário da Comunidade Paroquial

Somos povo do Senhor, aleluia!
Peregrinos do amor, aleluia!

1. Somos, somos povo do senhor.
Somos jovens sem fronteiras
Que em Cristo amigo procuram
A liberdade

2. Somos, somos povo do Senhor
Construtores da amizade
E unidos em Cristo formamos
Fraternidade.

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

Eu irei cantar pelo mundo,
Falar de Ti, meu Salvador.
Eu irei dar a Boa Nova,
Dizer a todos, Jesus é Amor!

1. Eu irei, falarei a todos
Os que esperam acolher Teu nome
Eu irei levar essa chama
Que iluminará o mundo.

Acção de GraçasAcção de GraçasAcção de GraçasAcção de GraçasAcção de Graças

Eu por ti!



OfertórioOfertórioOfertórioOfertórioOfertório

SantoSantoSantoSantoSanto

AclamaçãoAclamaçãoAclamaçãoAclamaçãoAclamação

Pai NossoPai NossoPai NossoPai NossoPai Nosso

ComunhãoComunhãoComunhãoComunhãoComunhão
SuplicasSuplicasSuplicasSuplicasSuplicas Ouvi-nos Senhor (rezado)

Gesto de PazGesto de PazGesto de PazGesto de PazGesto de Paz

SalmoSalmoSalmoSalmoSalmo
ResponsorialResponsorialResponsorialResponsorialResponsorial

Cantai ao Senhor um cântico novo,
cantai ao Senhor.

GlóriaGlóriaGlóriaGlóriaGlória
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

1. A fé é compromisso que é preciso repartir
Em terras bem distantes ou em nosso próprio lar.
Nós somos missionários, eis a nossa vocação.
Jesus convida todos, ai de mim se eu me calar.

Nesta mesa, ó Senhor, apresentamos
Pão e vinho dons da terra e do trabalho.
Pela Igreja missionário Vos louvamos,
Vede a messe que precisa de operários. (bis)

2. Há muitos consagrados anunciando sem temer
E tantos perseguidos dando vida pela fé.
Mas quem faz de sua vida um sinal de comunhão
Também dá testemunho, nos convida à conversão.

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

1. Eu sou o pão da vida
O pão que desceu do céu

2. Se alguém comer deste pão
Viverá p’ra a eternidade.

2. Queremos crescer neste caminho
De fé esperança e caridade
Por isso Te pedimos de todo o coração
Faz-nos viver em união

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.

Santo i Santo
Hossana, hossana, (3x)
Pa Deus riba di céu.

Santo i Santo
Hossana, hossana (I santo)
Hossana, hossana (I santo)
Hossana, hossana
Pa Deus riba di céu.

Céu cu terra
Hossana, hossana (Ta canta)
Hossana, hossana (Bo glória)
Hossana, hossana
Pa Deus riba di céu.

Bendito quel qui bin
Hossana, hossana (Qui bin,)
Hossana, hossana (Na bo nome)
Hossana, hossana
Pa Deus riba di céu.

Santo i Santo

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.

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.

1. Junto ao mar eu ouvi hoje,
Senhor, Tua voz me chamou,
E me pediu que me entregasse
A meu irmão.

2. Essa voz me transformou,
A minha vida ela mudou,
E só penso agora, Senhor,
Em repetir-Te.

Pai Nosso, em Ti cremos,
Pai Nosso, Te oferecemos,
Pai Nosso, nossas mãos
De irmãos.                           (bis)

5. Em verdade vos digo
Quem crê em mim tem a vida eterna.

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


