Entrada
1. Jesus está entre nós
Ele é o nosso irmão
Escutamos sua Palavra
Comungamos o seu pão
O Domingo é o dia do
Senhor,
Reunidos lhe cantamos com amor.
2. Nós somos a família
Que aqui se reuniu
P’ra cantar e p’ra louvar
A Deus amor que vem salvar.

Acto penitencial
Quantas vezes eu não fiz o meu irmão feliz
Perdão Senhor! Perdão Senhor!
Quantas vezes por preguiça não rezei a Deus
Perdão Senhor! Perdão Senhor!
Quantas vezes com meu pai e minha mãe teimei
Perdão Senhor! Perdão Senhor!
Quantas vezes meus amigos eu não desculpei.
Perdão Senhor! Perdão Senhor!
Glória
1-Glória a Deus Pai eu canto;
Porque fez o céu, a terra, o mar e a mim também.
Eu canto glória a Deus nas alturas
e p’ra nós todos peço o amor, a paz, o bem.
2-Glória a Jesus eu canto;
Porque veio ao mundo, por Maria nos salvar.
3-Glória ao amor eu canto;
Porque vive em mim, me ensina amar e ser feliz.

Salmo
Desça sobre nós a vossa misericórdia,
porque em vós esperamos, Senhor.
Aclamação do Evangelho
Aleluia, Aleluia…
Jesus vai falar e eu vou escutar e guardar no coração.

Ofertório
Quero sempre viver. Aleluia.
Os preceitos de Deus. Aleluia.
Ser fiel ao Senhor. Aleluia.
Aleluia. Aleluia. Aleluia.
No meu próximo ver. Aleluia.
A imagem de Deus. Aleluia.
E a todos amar. Aleluia.
Aleluia. Aleluia. Aleluia.
E com todos viver. Aleluia.
E a todos servir. Aleluia.
E a todos sorrir. Aleluia.
Aleluia. Aleluia. Aleluia.
Santo
Santo, Santo é o Senhor Deus
Deus do Universo, Deus do Universo (bis)
O céu e a terra proclamam a vossa glória, Hossana
Bendito o que vem em nome do Senhor, Hossana
Cordeiro
Cordeiro de Deus que tiras o pecado do mundo
Tem piedade de nós (7x)
Tem piedade de nós (7x)
Dá-nos a Tua Paz (7x)

Comunhão
Comei do Pão, bebei do Vinho
Quem vem a mim não terá fome
Comei do Pão, bebei do Vinho
Quem vem a mim não terá sede
1. Eu sou o Pão da vida
O Pão que desceu do céu
2. Quem come deste Pão
Vive p'rá eternidade
3. O Pão que desceu do céu
É para dar a vida ao mundo

4. Quem vem a mim não terá fome
Quem crê em mim não mais terá sede
5. Em verdade Eu vos digo:
Quem crê em mim tem a vida eterna
6. Eu sou a Luz do mundo,
Quem me segue não anda nas trevas.

Acção de Graças
Tão perto de mim
Tão perto de mim
Que até eu Lhe posso tocar
Aqui está Jesus

Missa da catequese

1. Não procuro a Cristo nas alturas
Nem o encontrarei na solidão
Sinto que Jesus está juntinho de mim
Dentro do meu ser, no coração.
Final
Quero ter um coração
Bonito para Deus, bonito para dar
Quero ter um coração
Bonito para Deus, bonito para amar.
Um coração bonito para Deus
É tudo o que eu gostava de cantar
Mas para ter um coração assim.
Jesus que vive em mim
Só Ele mo pode dar.

É assim o coração de Maria,
Mãe Santa de Jesus e nossa Mãe,
Que à Cova da Iria quis descer
Só para nos dizer
Que façamos o bem.

XXIX Domingo
“O Filho do Homem não veio para ser
servido, mas para servir e dar a vida pela
redenção de todos.”
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