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“Assim como o Pai Me enviou,
também Eu vos envio a vós:
Recebei o Espírito Santo”

Jo 20, 19-23

Entrada

Passo a passo, grão a grão
Completamos esta construção,
Não imaginas o poder,
Que te deixaram na palma da mão.
Recolhe a âncora, faz-te ao mar
Rumo ao norte tu vais navegar,
Porque há alguém que acredita
Que tu tens força p’ra remar.
1. Tens uma vida a construir,
Um Novo Reino vai surgir!
Se anseias um mundo melhor,
Jesus é o teu construtor!

Glória

Glória, glória, a Deus nas alturas (2x)
e paz na terra aos homens por Ele
amados (2x)

Entronização da Palavra

Tua Palavra é vida eterna (3x)
Tua Palavra Senhor, Senhor, Senhor
Tua Palavra Senhor, Senhor é eterna

Salmo Responsorial 103 (104)
Mandai Senhor o Vosso Espírito
E renovai a terra

Aclamação

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.

Baptismo

Vós todos os que tendes sede,
Vinde à torrente das águas.
Bebei da fonte da vida
(¿FDUHLVVDFLDGRV
1. Como suspira o veado
pelas correntes das águas,
Assim minha alma suspira por vós, Senhor.

Sinal da Luz

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...

Ofertório

Ao Altar do Senhor vamos com amor,
A entregar ao Senhor
o que Ele nos deu. (bis)

Santo

Acção de Graças

1. Santo, Santo, Santo, Santo,
Santo, Santo, o Senhor Deus.
Hoje erguemos as nossas mãos
Adorando o Teu nome.
Santo, Santo, Santo, Santo,

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.

2. Ó nosso Pai, Ó nosso Pai,
Ó nosso Pai, Que estais no céu.
Hoje erguemos ...

2. 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.

Pai Nosso
Sal da Terra

Gesto de Paz

A Paz vai correndo como um rio

Comunhão

1. Como o Senhor nos amou, jamais alguém pode amar,
P’lo caminho da justiça nos ensina a caminhar
Quando estamos reunidos e partilhamos Seu pão
Ele nos dá o Seu amor e a Sua paz
É o Meu Corpo: tomai e comei.
É o Meu Sangue: tomai e bebei:
Porque Eu sou a vida, porque eu sou o amor.
Ó Senhor faz-nos viver no Teu amor.
2. Como o Senhor nos amou, jamais alguém pode amar,
Em tudo o que nos legou manifesta o Seu amor.
Quem comer a Minha carne e beber o Meu sangue,
Permanecerá em mim e Eu nele.

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. (2x)

Final

Vai, rompe caminho
Não tenhas medo,
Não ’stás sozinho
Mais tarde ou mais cedo…
Segue e atesta,
Não tenha pejo,
Porque é festa
E forte o desejo
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