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“Nem todo aquele que me diz “Senhor,
Senhor”, entrará no Reino dos Céus ”
Mt 7, 21-27

Entrada
1. Quando as trevas se dissiparam,
Quando amanheceu o Amor,
O Homem feliz vivia sem dor.
Quando depois a escuridão
Tornou a noite solidão
E o Homem sofria sem o seu Senhor.
Vem daí, vem daí,
É Deus que te chama,
É Deus que te ama,
O Deus que os Homens
Precisam de olhar.
Vem daí, vem daí,
É Deus que te manda
Pelo mundo inteiro,
És o Sal da Terra,
Luz sempre a brilhar.

Rito Penitencial
1. Senhor, tende piedade de nós (2x)
2. Cristo... 3. Senhor...

Glória

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

1. Louvor e glória ao Teu Nome, Aleluia, Aleluia!
Senhor Deus do universo, Aleluia, Aleluia!
2. Vinde, cantemos ao Senhor, Aleluia, Aleluia!
É Ele o nosso Criador, Aleluia, Aleluia!
3. Por nós Ele fez maravilhas, Aleluia, Aleluia!
Eterno é o Seu Amor, Aleluia, Aleluia!
4. Eu vou cantar para o Meu Deus, Aleluia, Aleluia!
Todos os dias da minha vida, Aleluia, Aleluia!

Salmo Responsorial 30 (31)
Sede meu refúgio Senhor.
Sede meu refúgio Senhor.

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!

Oração Universal
Escuta Senhor a prece do Teu povo

Ofertório

Comunhão

1. Pelos prados e campinas verdejantes eu vou,
Ao Altar do Senhor vamos com amor,
A entregar ao Senhor o que Ele nos deu. é o Senhor que me leva a descansar.
Junto às fontes de águas puras repousantes eu vou,
(bis)
minhas forças o Senhor vai animar.
1. Pão lhe trazemos, trigo de Deus,
Tu és Senhor, o meu pastor:
Para a mesa que Ele nos preparou.
por isso, nada na minha vida faltará. (2x)
Vinho trazemos, vinha de Deus,
Para a festa da comunhão.
2. Nos caminhos mais seguros junto d’Ele eu vou,
e para sempre o Seu nome eu honrarei.
2. Luzes trazemos para iluminar
Se eu encontro mil abismos nos caminhos eu vou,
A santa mesa do nosso altar.
segurança sempre tenho em Suas mãos.
Flores trazemos para alegrar
Esta comida de amizade.

Acção de Graças

3. Os nossos corpos, a nossa dor,
Nosso estudos demos ao Senhor.
Toda a vida queremos dar,
Para a oferta de Cristo no altar.

Santo

1. Deus é Santo, Deus é forte;
Deus é bom e poderoso.
Terra e céus cantam os seus louvores:
Viva o Senhor que entre nós está!
2. Deus é justo e verdadeiro;
é o maior, mais importante.
Todos cantam o seu louvor:
Viva o Senhor que entre nós está!

Pai Nosso
Gregoriano

Cordeiro de Deus
A paz esteja convosco,
disse Jesus aos discípulos:
Assim como o Pai me enviou,
também vos envio a vós.
A paz esteja convosco, ide e ensinai.
Cordeiro de Deus que tirais,
que tirais o pecado do mundo,
Tende piedade de nós,
tende piedade de nós. (2x)
Cordeiro de Deus que tirais,
que tirais o pecado do mundo,
Dai-nos a paz, a paz.

Graças Senhor.
Te dou graças pela vida que há no mundo.
Graças Senhor.
Pela chuva, pelo frio e o calor,
Pelo sol e as estrelas,
Pela terra e pelo mar,
Pela música que canta o Teu amor. (2x)

Final
1. Eu quero ser a luz
Eu quero ser o sal
Chamaste-me, Senhor!
E eu respondo: “Eis-me aqui”.
Eu quero ser a luz
Eu quero ser o sal
Tu deste-me a vida
E eu me entrego a Ti.
2. Este mundo anseia
Pela paz e a verdade
Uma terra que não salga
Um coração que não arde
Eu quero ser a luz
Que enfrenta
Com a força,
A coragem de vencer.
À Tua Palavra
Lançarei as minhas redes
Sei que estás ao meu lado
E eu quero arriscar por ti
Faço-me ao largo
6yHPWLHXFRQ¿R
E quando me sentir cansado
É em teu regaço que descansarei.
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