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(1Cor 3, 9c)

“Vós sois templo de 
Deus”

Final

Acção de Graças

Nós somos o povo escolhido por Deus,
Somos pedras vivas da Igreja do Senhor.

1. Povo em marcha p’ra casa do Pai,
Com Cristo amigo, com Cristo irmão,
Abre caminho na Fé e na Esperança,
De mãos nas mãos e num só coração

2. Povo de irmãos em redor do irmão,
Fogo alastrando em fraternidade,
A mesa posta e lugar para todos,
É o convite para a liberdade.

3. Povo que aceita na sua viagem
Que cada um seja igual e diferente,
Mas sem haver nem mais cor nem mais raça,
Todos fazendo a chama mais quente.

Dedicação da Basílica de São joão de LatrãoIde e ensinai, ide e ensinai,
Ide e ensinai a toda a gente.
O Senhor é família, somos comunidade:
Alegria, irmão!

1. Deixei na praia, a brincar na areia,
Sonhos de infância, indecisões.
Tu me chamaste: Senhor, disse sim.
Manhã de esp’rança levo dentro de mim.

Jesus Cristo é o Senhor,
O Senhor, o Senhor.
Jesus Cristo é o Senhor,
Glória a Ti, Senhor

1. Da minha vida Ele é o Senhor.  (3x)
Glória a Ti, Senhor

2. Do mundo inteiro Ele é o Senhor.  (3x)
Glória a Ti, Senhor!



Ofertório

Santo

Aclamação

Pai Nosso 

Comunhão

Suplicas Escuta Senhor, as preces do Teu povo!

Gesto de PazSalmo 
Responsorial

Os braços dum rio alegram a cidade de Deus, 
a mais santa das moradas do Altíssimo

Glória

1. Canta Aleluia ao Senhor! (2x)
Canta Aleluia, canta Aleluia!
Canta Aleluia ao Senhor!

2.   Ele é Senhor e Salvador! (2x)
Ele é Senhor, Ele é Senhor!
Ele é Senhor e Salvador!

Tu, Senhor, és meu Deus,
Tu fizeste o céu e a terra
Tu, Senhor, és meu Deus,
Faz nascer o amor e a luz.

Hossana! Hossana! No mais alto dos céus.   (2x)

Só Tu és santo, só Tu és Deus.     (2x)
Só Tu és grande, só Tu és Deus.   (2x)

Como é bom, como é suave
Vivermos todos juntos             (bis)

Juntos como irmãos,

Vivermos todos juntos.            (bis)

Sal da Terra

Sinal da Luz
Eu vim para que todos tenham vida,
E vida em abundância.
Eu vim para que todos tenham vida,

1. O Espírito do Senhor está sobre mim:
E enviou-me a anunciar a Boa Nova do seu Reino,
E proclamar a graça e a salvação do Nosso Deus.
Diz o Senhor!

2. O Espírito do Senhor está sobre mim:
E todo aquele que acredita em Mim, Possui a Vida eterna.
Deus enviou Seu Filho ao mundo para o salvar.
Diz o Senhor!

3. O Espírito do Senhor está sobre mim:
Eu sou o Pão que o Pai vos manda para dar a vida ao mundo.
O Pão do Céu: Quem comer deste Pão vive por Mim.
Diz o Senhor!

4. O Espírito do Senhor está sobre mim:
Permanecei no Meu amor a amai-vos todos uns aos outros.
Tereis em vós a vida e a alegria de Meu Pai.
Diz o Senhor!

1. Esta luz pequenina, vou deixa-la brilhar.     (3x)
Vou deixa-la, vou deixa-la brilhar.

2. Esta luz de Cristo...
3. Onde quer que eu vá...

1. Tomai Senhor e recebei
Toda a minha liberdade,
A minha memória
E o meu entendimento,
Toda a minha vontade
E tudo o que eu possuo.
Vós mo destes,
A Vós o restituo.

2. Tudo é Vosso: disponde
Pela vossa vontade.
Dai-me apenas, Senhor,
O Vosso amor e graça,
Que esta me basta,
Que esta me basta.
 
(Oração de Santo Inácio) 

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.

Glória e louvor para Ti Meu Senhor Aleluia.  Aleluia.
Pelo amor e alegria que nos dás em cada dia Aleluia.  Aleluia.


