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“Este é o meu Filho muito amado:
escutai-O”
Mc 9, 2-10

Entrada

Ofertório

1. És a minha Vida, és o meu Senhor,
és o meu Caminho e a minha Verdade:
na Tua Palavra eu caminharei
Povo eleito, povo santo, reunido no amor. até que a Tua graça me deixe viver!
E não terei medo se estás comigo;
Peregrino, ao encontro da Cidade do
HXWHSHoR¿FDFRPLJR
Senhor.
1. Caminhamos para Ti, ó Cidade do Senhor,
Construindo neste mundo a verdade e o amor.

2. Peregrinos, dando as mãos,
vai connosco Jesus Cristo:
Ele salva, Ele reina,
faz dos homens um só povo.

Rito Penitencial
1. Senhor, Senhor, misericórdia.
Senhor, Senhor, misericórdia.
2. Cristo...

3. Senhor...

Salmo Responsorial
Caminharei na terra dos vivos
na presença do Senhor

Aclamação
Glória a Ti, Senhor, Salvador do
mundo. Glória a Ti, Senhor.

Súplicas
Somos o Teu povo ó Senhor,
escuta a nossa prece

&UHLRHP7L6HQKRU¿OKRGH0DULD
Deus Eterno e Santo, Homem como nós.
0RUWRSRUDPRUYLYHVHPQyV
sendo um só com o Pai e com os que salvaste!
Até que, um dia, voltarás de novo
para abrir-nos o Reino de Deus.
3. És a minha força e o meu rochedo,
és a minha paz, minha liberdade:
nada nesta vida nos separará,
sei que a Tua mão suave não me deixará,
e de todo o mal me libertará
e no teu perdão viverei.

Santo
1. Santo, Santo, Santo, Santo,
Santo, Santo, o Senhor Deus.
Hoje erguemos as nossas mãos
Adorando o Teu nome.
Santo, Santo, Santo, Santo,
2. Ó nosso Pai, Ó nosso Pai,
Ó nosso Pai, Que estais no céu.

Pai Nosso
J. Rocha Monteiro (Pe. Zé Vieira)

Gesto de Paz
(Sal da Terra)

Comunhão
Eu sou o Pão da vida:
quem Me come não morrerá.
Eu sou a luz do mundo:
quem Me segue, viverá.
1. O Senhor é meu Pastor, nada me falta,
Fez-me descansar nos prados verdejantes.

6. Está repleta a minha taça,
Corre sobre a minha cabeça o perfume da unção.
7. A Vossa bondade e misericórdia
me acompanham.
No caminhar da minha vida.
8. Habitarei na casa do Senhor
Ao longo de todos os meus dias.

Acção de Graças
Eu quero ser, Senhor amado
como o barro nas mãos do oleiro.
Rompe-me a vida... Faz-me de novo.
eu quero ser um vaso novo.

Final

2. Conduziu-me às fontes mais puras
E lá restaurou as minhas forças.
3. Ele me guia pelo caminho mais seguro
Para glória do Seu nome.
4. Passarei ravinas tenebrosas e não temo,
Vós estais comigo, o Vosso cajado me sossega.
5. Aos olhos dos meus inimigos
0HSUHSDUDVWHVDPHVDQDDEXQGkQFLD

1. Errante vou, sou peregrino
Como estrangeiro buscando o lar.
Encontrei Deus no meu caminho:
Conforto e paz me veio dar
Unido a Deus em aliança
O novo povo caminhará
Lutando aqui pela esp’rança,
'XPPXQGRQRYRTXHHQ¿PYLUi
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