
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!
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“O Filho do homem veio para dar a 
vida pela redenção de todos”

      Mc 10, 35-45

Rito Penitencial
1. Perdoa Senhor o nosso dia,
A ausência de gestos corajosos,
A fraqueza de actos consentidos,
A vida e os momentos mal amados.

2. Perdoa o espaço que Te não demos, 
perdoa porque não nos libertámos, 
perdoa as correntes que pusemos
Em Ti, Senhor porque não ousámos.

Esperamos Senhor, 
na vossa misericórdia: 

que ela venha sobre nós

Salmo Responsorial 32 (33)

Aclamação
Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia
Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia

1. Bendito O que vem (que vem)
Em nome do Senhor (Senhor)
Bendito o reino
O reino de Seu pai David

Glória, glória a Deus.
Glória, glória a Deus.
Glória, glória a Deus.
Glória, glória a Deus.  (2x)

Ouvi-nos Senhor, ouvi-nos Senhor!

Súplicas

Glória

3. Contudo faz-nos sentir, 
perdoar é esquecer a antiga guerra
e, partindo, recomeçar de novo
como o sol que sempre beija a terra.



Comunhão

Final
1. O Evangelho, a Boa Nova
Foi Jesus Cristo que nos veio anunciar.
Falou do Reino, do compromisso,
Disse a verdade para o homem libertar.

A Tua vida, Senhor é nossa vida
Tua missão é nossa missão
O Evangelho será nossa medida
E a nossa força será a comunhão. (bis)

2. Pelo baptismo fui convocado
A ser no mundo testemunha do Senhor.
Sou mensageiro da Boa Nova
Deus me ilumina com o Espírito de Amor.

Acção de Graças
O amor de Deus repousa em mim,
O amor de Deus me consagrou.
O amor de Deus me enviou, 
a anunciar a paz e o bem.  (2x)

1. O amor me escolheu para estender
O Reinado de Cristo entre as nações
E proclamar feliz Boa Nova aos seus pobres...
Por isso eu exulto em Deus meu Salvador.

2. O amor me escolheu para estender
O Reinado de Cristo entre as nações
E celebrar sua glória entre todos os povos
Por isso eu exulto em Deus meu Salvador.Gesto de Paz

Shalom para ti, shalom para ti,
Shalom, shalom.
Deus te dê o amor,
Deus te dê a paz,
Shalom, shalom!

Santo
Santo, Santo é o Senhor.
Senhor Deus do universo.
O céu e a terra proclamam
A Vossa Glória.                       (bis)

1. O céu e a terra proclama a Vossa glória.
Hossana nas alturas.
Bendito o que vem em nome do Senhor!
Hossana nas alturas.

Pai Nosso
Pai Nosso, que o Teu Reino venha (x3)

Sobre esta terra.

2. Eu desejei ardentemente 

Ser só mais um no vosso grupo, 
comprometido com o mundo,
Dando a vida a cada um.

3. Eu desejei ardentemente 
viver trabalhando pelo Reino,
ser defensor dos meus irmãos, 
de cada homem desprezado,
dos que semeiam com trabalho.

4. Eu desejei ardentemente 
viver e morrer ao vosso lado,
Ser força e voz dos profetas, 
alimento desejado,
Pelos mais necessitados.

Ofertório
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)

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.

1. Eu desejei ardentemente 
comer esta Páscoa convosco,
Fazer-Me Pão, fazer-Me Vinho, 
ser companheiro de caminho,
e, mais que tudo, vosso amigo.

Tomai e comei, este é o Meu Corpo,
Tomai e bebei, este é o Meu Sangue,
Que por vós se entrega, 
que por vós se entrega. (2x)


