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“Começou a enviá-los”
Mc 6, 7-13

Aclamação

Entrada

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

Aleluia! Aleluia! Aleluia amén!
Amén! Aleluia! Aleluia amén.
(bis)

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

Rito Penitencial

1. Senhor, tem piedade; Senhor, tem piedade;
Senhor, tem piedade de nós.
(2x)
2. Cristo...
3. Senhor...

(2x)
(2x)

Glória

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

Salmo Responsorial 84 (85)

Mostrai-nos o vosso amor, dai-nos a vossa
salvação; dai-nos a vossa salvação.

Ofertório

1. Minha vida tem sentido
Cada vez que eu venho aqui,
E Te faço o meu pedido
De não me esquecer de Ti.
Meu amor é como este pão,
Que era trigo que alguém plantou.
Depois colheu.
E depois tornou-se salvação
E deu mais vida e alimentou o povo meu.
Eu Te ofereço este pão,
Eu Te ofereço o meu amor. (2x)
2. Minha vida tem sentido,
Cada vez que eu venho aqui,
E Te faço o meu pedido
De não me esquecer de Ti.
Meu amor é como este vinho
Que era fruto que alguém plantou.
Depois colheu.
E depois encheu-se de carinho
E deu mais vida e saciou o povo meu.
Eu Te ofereço vinho e pão,
Eu Te ofereço o meu amor. (2x)

Santo

Santo é o Senhor meu Deus, digno de louvor.
A Ele o poder, toda honra e glória. (bis)
Hossana! x4
Hossana, ò Senhor!
Bendito o que vem em nome do Senhor.
Como todos os santos cantamos para Ele. (bis)

Pai Nosso

Todo o mundo

Gesto de Paz

A Paz meu irmão, a Paz minha irmã,
A Paz de todo o coração,
A Paz em cada manhã.

Comunhão
1. Quando Te encontro descanso,
Tu reconfortas minh’alma.
Cristo, Senhor, és o guia,
O Bom Pastor que me conduz.
- Minha vida e minha luz.
(2x)
2. Por Teus caminhos me guio
Para louvor do Teu nome.
3. Não temerei os perigos
Pois sei que Tu ‘stás comigo.

4. O Teu festim me conforta
Faz-me cantar de alegria.
5. Tua bondade me ajuda
No viver de cada dia.

Acção de Graças
O Espírito do Senhor
Está sobre mim,
(bis)
Ele ungiu-me e enviou-me
A proclamar a Boa-Nova.
1. A proclamar a Boa-Nova,
A anunciar a salvação
Aos pobres que anseiam liberdade.
2. A dar a vista aos cegos,
Coragem aos que sofrem,
A paz aos tormentados,
A proclamar a salvação.

Final
Vai, amigo, vai; vai anunciar
A todos os homens alegria e paz. (bis)
1. Eu tenho medo, Senhor, eu tenho temor,
Eu não sei falar. (bis)
- Não, não temas, amigo, estou Eu contigo
Para te ajudar! (bis)
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