
Entrada
Profetas de um mundo novo,
Anúncio de Paz e Bem.
Profetas junto do povo,
Presença de Deus que vem.    (bis)

1. Formosos são sobre os montes
Os mensageiros da paz!
Trazem-nos a Boa Nova:
Nosso Deus connosco está!     (2x)

2. Ver o Senhor no oprimido
E em cada pobre um irmão,
É traduzir o Evangelho,
Fazer da vida oração.              (2x)
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Aclamação
Aleluia! Alelu! Aleluia
Aleluia! Aleluia!          (bis)

“Um profeta só é desprezado 
na sua terra”

    Mc 6, 1-6

Rito Penitencial
Senhor tende piedade, piedade de nós, (2x)

Piedade de nós.
Cristo tende piedade de nós, 

Piedade de nós.
Senhor tende, piedade de nós. 

Piedade de nós.

Ofertório
1. Ao teu altar nós levamos, Senhor,
as nossas ofertas de Pão,

e o vinho do nosso cantar.
Será, Senhor, nossa justa inquietude 
amar a justiça e a paz.

Saber que virás, saber que estarás
partindo aos pobres Teu pão. (2x)

2. A sede de tantos homens sem luz,
a dor e o triste chorar.
O ódio de tantos mortos sem fé, 
cansados de tanto lutar.
Nesta patena de nossa oblação, 
aceita a vida, Senhor!

Os nossos olhos estão postos no Senhor,
até que Se compadeça de nós.

Salmo Responsorial 122 (123)

Glória a Deus, glória a Deus
Na terra e nos céus.                   (bis)

Glória
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Comunhão

Final
1. O Espirito é força que nos liberta,
caminha, caminha, caminha na luz.
Ele faz de nós a Igreja em festa,
caminha, caminha, caminha na luz.

Caminha na luz, caminha na luz,
caminha na luz, caminha na luz do Senhor.

2. Jesus está vivo em ti e em mim,
caminha, caminha, caminha na luz.

caminha, caminha, caminha na luz.

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 a todos, ai de mim se eu me calar.

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

Acção de Graças
1. Conheço um Coração tão manso, 
Humilde e sereno,
Que louva ao Pai 
por revelar Seu nome aos pequenos,
Que tem o dom de amar e sabe perdoar
E deu a vida para nos salvar.

Jesus, manda Teu Espírito
Para transformar meu coração. (2x)

Gesto de Paz
1. A paz esteja connosco,(3x)
Sempre connosco, sempre,
Sempre esteja a paz!

2. O amor de Cristo nos una,(3x)
Sempre nos una, sempre,
Sempre como irmãos!

Santo
Senhor, Tu és santo, Senhor Tu és bom. (3x)

Senhor, Tu és santo, Senhor Tu és bom. (3x)

Pai Nosso
Pai Nosso, que o Teu Reino venha (x3)
Sobre esta terra.

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


