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“ Não separe o homem, o que Deus
uniu”
Mc 10, 2-16

Entrada

1. Já se ouvem nossos passos a chegar,
já se ouvem nossas vozes de alegria,
neste dia que é uma bênção
para a Igreja reunida:
Jesus Cristo nos congrega e faz irmãos.
Como são belos os pés que anunciam a paz
e as mãos que repartem o pão.
Na refeição do cordeiro,
da palavra, vinho e pão,
somos o povo de Deus em comunhão.
2. Todos vós que tendes sede
vinde beber da fonte da verdade:
Saciai a vossa fome sem pagar vinho nem pão.
3. Já se mudam nossos corações de pedra pela
força do Espírito de Deus,
já vencemos as barreiras que destroem a harmonia: Jesus Cristo nos congrega e faz irmãos.

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.

Glória

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

Entronização da Palavra
(Terraços da Ponte)

Salmo Responsorial

Eu Te amo, ó Senhor
Deus em quem acreditei
Ilumina os meus caminhos
e contigo avançarei.

Aclamação

1. Canta Aleluia ao Senhor! (2x)
Canta Aleluia, canta Aleluia!
Canta Aleluia ao Senhor!
2. Ele é Senhor e Salvador! (2x)
Ele é Senhor, Ele é Senhor!
Ele é Senhor e Salvador!

Súplicas

Ouvi Senhor a nossa prece,
escutai a nossa oração

Ofertório

Comunhão

Partilhemos como o pão a nossa fé
Dêmos testemunho de esperança
Deus entregou a sua vida
E nós temos de O partilhar (2x)

Se o grão de trigo não morrer na terra é
impossível que nasça fruto.
Aquele que dá a sua vida aos outros terá
sempre o Senhor.

1. Este pão nunca faltará
Multiplica-se durante a partilha
Só necessita das nossas mãos
Do desejo de dar

1. Felizes seremos nós na pobreza
se em nossas mãos houver amor de Deus,
se nos abrirmos à esperança,
se trabalharmos por fazer o bem.
Felizes seremos nós na humildade
se como crianças soubermos viver:
a terra será a nossa herança, a nossa herança.

2. Ninguém acende uma candeia
Para a esconder debaixo da cama
'HXVFRQ¿RXQRVHVWD/X]
Para guiar o nosso caminho

2. Felizes seremos se partilharmos,
Se o nosso tempo for para os irmãos,
Para quem vive em grande tristeza,
E para quem caminha em solidão.
Felizes seremos se dermos amor
Se houver sinceridade em nossas mãos
Poderemos sempre olhar e ver a Deus, e ver a
Deus.

3. Deixemos dúvidas e temor
Apesar do mundo rir dos profetas
Testemunhemos corajosos
Ao serviço de Deus e do povo

Santo

Santo, Santo, Santo és Tu. (bis)
Estão cheios da Tua glória
(bis)
O céu e a terra, Senhor
Santo, Santo, Santo és Tu. (bis)
Bendito aquele que vem
(bis)
Em nome do Senhor.
Santo, Santo, Santo és Tu. (bis)

Pai Nosso
Sal da Terra

Gesto de Paz

Como é bom, como é suave
Vivermos todos juntos

(bis)

Juntos como irmãos,
Vivermos todos juntos.

(bis)

Acção de Graças
(Odivelas)

Final
O Senhor ressuscitou
Vencendo a morte na cruz.
Nossa esperança está n’Ele
Ele é o nosso Salvador.
$WUiV¿FRXRWHPRU
A dúvida e a pouca fé.
Tornemos realidade
Um Reino novo de amor!
Somos testemunhas da Ressureição:
Ele está aqui, está presente
É vida e é verdade.
Somos testemunhas da Ressureição:
Ele está aqui, Seu Espírito
Nos move para amar!
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