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“ Filho do homem vai ser entregue...
Quem quiser ser o primeiro será o
servo de todos”
Mc 9, 30-37

Entrada

Vamos preparar
os caminhos do Senhor
Vamos construir nova terra
onde haja amor
Virá o Senhor com a aurora
Brilhará com a madrugada
Proclamará a verdade
Virá o Senhor com a força
Desatará as cadeias
E dar-nos-à a liberdade
1. Irá sempre ao nosso lado,
Guiará os nossos passos,
Livrar-nos-à da escravidão,
Perdoará os pecados,
Libertará da miséria,
E dar-nos-à a salvação.

Rito Penitencial
1. Senhor, tem piedade de nós.
Somos o teu povo pecador.
Toma a nossa vida de pecado e dor.
Enche o nosso Espírito de amor.
2. Cristo, ...
3. Senhor, ...

Glória, glória a Deus.
Glória, glória a Deus.
Glória, glória a Deus.
Glória, glória a Deus. (2x)
1. Nós Te louvamos e Te bendizemos,
7HDGRUDPRVHJORUL¿FDPRV
Te damos graças, Senhor
2. Senhor Jesus, Filho Unigénito
Senhor Deus, Cordeiro de Deus,
Filho de Deus nosso Pai.
3. Tu que tiras o pecado do mundo,
Tu que estás à direita do Pai,
Tem piedade de nós.
4. Só Tu és Santo, só Tu o Senhor,
Tu altíssimo, Jesus Cristo,
Na glória de Deus Pai.

Salmo Responsorial 53 (54)
Senhor receberá a minha vida

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.

Súplicas

Ouvi-nos Senhor (cantado)

Ofertório

1. Vêde Senhor, quanta gente
nunca ouviu falar de Vós.
Quanta gente não sabe
que deve amar alguém.
Senhor, aceitai-nos assim.
2. Vêde Senhor, nós chegámos
prontos a dar o que temos.
A vida alegre ou triste,
o amor que em nós existe.
Senhor, aceitai-nos assim.
3. Dá-nos, Senhor, a coragem
Que tantas vezes nos falta,
P’ra irmos pelo mundo
Anunciar o amor.
Senhor, aceitai-nos assim.

Santo

1. Santo, Santo, Santo é o Senhor,
Deus do Universo. Cheios estão os céus e a terra,
Da Tua glória, Hossana!
Hossana, Hossana, Hossana, nos céus.(2x)
2. Bendito o que vem em nome do Senhor.
Hossana nas alturas, Hossana!
Hossana, Hossana, Hossana, nos céus.(2x)

Pai Nosso

(J. Rocha Monteiro)

Gesto de Paz

Deixo-vos a Minha Paz,
a Minha Paz vos dou.
Sementes do Meu Reino,
promessa de ressurreição
Bem aventurados sois por
serdes meus amigos.
Eu vos escolhi, Amai-vos uns aos outros
para que eles me reconheçam
Paz, paz, proclama o teu Senhor.
Paz, paz, com Cristo, Redentor.

Comunhão

Via de Amor, és tu Jesus:
O Pão do Céu, que nos transforma em Ti.
(2x)
1. Não, não estamos sós sobre esta terra;
3RLVWX¿FDVWHHQWUHQyVSDUDQRVVDFLDU
eVSmRGDYLGDLQÀDPDVFRPRWHXDPRUWRGDD
humanidade.
2. Sim, temos o Céu sobre esta Terra;
3RLV7X¿FDVWHHQWUHQyVPDVQRVOHYDVFRQWLJR
Para a tua casa, onde viveremos junto a Ti, toda
a eternidade.
3. Não, a sombra da morte não nos traz medo:
3RLV7X¿FDVWHHQWUHQyV(TXHPYLYHGH7L
vive p’ra sempre. És Deus connosco, És Deus
p’ra nós.

Acção de Graças
Deixa que o amor de Deus te toque,
Com Seu Espírito de Luz
E tua alma gritará de alegria.
Deixa que Ele te sacie
E Seu Espírito de amor,
descerá em teu coração
E dar-te-á paz.
Jesus, ó Jesus, enche-nos de Ti (bis)
Oh, vem cantar com alegria,
que Deus encheu o teu coração
E tuas mãos se elevam para o bendizer
Entrega-lhe as tuas dores,
e as tuas preocupações
E Ele virá e tomará conta de ti.

Final
Eu irei cantar pelo mundo,
Falar de Ti, meu Salvador.
Eu irei dar a Boa Nova,
Dizer a todos, Jesus é Amor!
Eu irei, falarei a todos
Os que esperam acolher Teu nome
Eu irei levar essa chama
Que iluminará o mundo.
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