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“«Quem não toma a sua cruz não é digno
de Mim. Quem vos recebe a Mim recebe”
Mt 10, 37-42

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. Perdoa, Senhor, o nosso dia,
a ausência de gestos corajosos,
a fraqueza de actos consentidos,
a vida dos 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.
3. Contudo, faz-nos sentir,
perdoar é esquecer a antiga guerra.
E partindo, recomeçar de novo,
como o sol, que sempre beija a terra.

Glória
Glória, glória a Deus, nas alturas.
Glória, glória a Deus, e paz na terra
Aos homens por ele amados.
Glória, glória a Deus. (2x)

Salmo Responsorial 88 (89)
Eu canto para sempre
a bondade do Senhor. (2x)

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

Oração Universal
Escuta, Senhor, a prece do Teu Povo

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

1. Este pão nunca faltará
0XOWLSOLFDVHGXUDQWHDSDUWLOKD
Só necessita das nossas mãos
Do desejo de dar
2. Ninguém acende uma candeia
Para a esconder debaixo da cama
'HXVFRQ¿RXQRVHVWD/X]
Para guiar o nosso caminho
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.

Pai Nosso
Unidade

Cordeiro de Deus
Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo,
tem piedade de nós, tem piedade de nós, (3x)
Tem piedade de nós. (2x)
Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo,
dá-nos a Tua paz, dá-nos a Tua paz, (3x)
Dá-nos a Tua paz.

Comunhão
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. 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. 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. Felizes seremos se oferecermos paz,
se denunciarmos toda opressão,
se desterrarmos ódio e rancores:
será mais limpo o nosso coração.
Felizes seremos na adversidade
se nos perseguirem sem terem razão.
então, a vida terá sentido em Deus,
sentido em Deus.

Acção de Graças
1. Foi por Ti, que um dia fui p´ra além da praia
Descobri em Ti, um mar que eu nem sabia haver
)D]7HDRODUJRFRQ¿DHP0LP
'LVVHVWHHDSUDLDLQWHLUDSDURX
/DQoDDVUHGHVFRQ¿DHP0LP
SDVVDVWHHVHJUHGDVWHPH³9HP´
Aonde iria eu sem Ti Senhor
Se Tu falas e eu oiço o mar
Irei conTigo aonde quer que vás,
Onde quer que o vento sopre,
Até ao dia em que
O mar me levar.
2. Eis aqui o amigo em quem
7XFRQ¿DVWHHXPGLD7HQHJRX
3RUPHGRRXWUDLomRQHPVHL
0DVROKDVWHHRPDUVHDFDOPRX
No teu olhar, de novo encontrei,
noutra praia, o dia a nascer
3DVVDVWHH6HJUHGDV7HPH³9HP´

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)
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