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“Foste fiel em coisas
pequenas: vem tomar parte
na alegria do teu Senhor”
(Mt. 25, 14-30)

Entrada
Jesus te chama para a messe,
Espera-te a multidão. Medita sobre a resposta,
Que pode dar teu coração. (2x)
1. Num mundo tão desorientado, por falta de compreensão,
Por Deus foste também chamado, e tens n’Ele uma missão:
Viver como Jesus amando, ser luz, caminho e direcção,
A Boa Nova anunciando, construindo um mundo mais irmão (2x)

Rito Penitencial
1. Senhor tem, Senhor tem, Senhor tem piedade.
Senhor tem, Senhor tem, piedade de nós.
2. Cristo tem, Cristo tem, Cristo tem piedade.
Cristo tem, Cristo tem, piedade de nós.
3. Senhor tem, Senhor tem, Senhor tem piedade.
Senhor tem, Senhor tem, piedade de nós.
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Glória
Nkembo (3x) kua Nzambi um Zulu
eh eh eh
Nkembo aleluia (2x)
Glória a Deus no céu,
Glória, Aleluia

Nkembo (3x) kua Muana mu zulu
eh eh eh
Nkemmbo aleluia (2x)
Glória ao Filho…

Nkembo (3x) kua Mpeve um zulu
eh eh eh
Nkembo aleluia (2x)

Entronização da Palavra
Yi Mbimbi ó yi Mbimbi, Mbimbi phe mbutu
(Esta é a Palavra, a Palavra é semente)

Aikuna, isabuka, ima ibundu phala kujiba nzala (2x)
(É semeada, cresce e produz frutos para saciar a fome)

Ngana ngi jikule muxima wami eh, (Senhor, abre meu coração)
Waxite ní ima ya ngongo (2x) (Cheio de coisas mundanas)
Ngana eme ngazolo ó Mbimbi yé (2 pessoas)

Santo

1. Céu cu terra ta canta Bu gloria,
M: hossana ah, hossana ah, ho, ho
Hossana eh (2x)
(Baixo/tenor): Hossana, hossana,
hossana, hossana, hossana eh

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.

Gesto de Paz

(Senhor, eu amo a Tua Palavra)

O Mimbi yé (4x) Mbimbi íkola (2x) (A tua Palavra é santa)
Uoso uibaka mukidi, waka buluka (2x) (Quem a guardar será salvo)

Salmo Responsorial
Aclamação

Ofertório

Felizes os que amam o Senhor

Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia. (2x)
1. Bendizei o Senhor,
Sol e lua, estrelas no céu.
Chuvas e orvalho todos os ventos,
Fogo e calor bendizei o Senhor.

Es oferta qui nu trazi li
Nhu recebenu el cu amor, Nhor Dês
Nhu abençuanu el, nhu consagranu el (bis)

1. Pa es Altar nu trazi Pon e Vinho
Cu nos trabadju di cada dia
Quem é nos, sem Nhó, Nhôr Dês ?

3. Tem tcheu alguém qui ta sofri ness’mundo
Tcheu injustiça, fome e guerra
Nhu djudano djobi Paz.

2. Si nu socorri nos irmon mas fraco
Nhôr Dês tambê ta djobê pa nos
El qu’ê Pai di tudo alguém.

4. Pa compo mundo é pa nos tudo luta
Pa reza tcheu cu fé na Deus
É pa El qui nu sta bai.

A bo i Santu, i Santu, i Santu eh
A bo i Santu, i Santu, i Santu eh
(Baixo/tenor): i Santu, i Santu, i Santu eh

Comunhão

2. Bendito i quil, i quil qui bin na bu nomi
M: Hossana ah, hossana ah, ho, ho,
Hossana eh (2x)
(Baixo/tenor): Hossana, hossana,
hossana, hossana, hossana eh

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

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

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.

