Entrada
Saudai o Senhor, povos saudai!
Porque Ele é Rei, povos saudai!
Saudai, povos saudai!
Saudai, povos saudai!
Cantai ao Senhor, povos cantai!
Porque Ele é grande, povos cantai!
Cantai, povos cantai!
Cantai, povos cantai!
Louvai ao Senhor, povos louvai!
Porque Ele é bom, povos louvai!
Louvai, povos louvai!
Louvai, povos louvai!
Acto Penitencial
Senhor, tem piedade de nós
Cristo, tem piedade de nós
Senhor, tem piedade de nós.
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
Defendei-me Senhor, vós sois o meu refúgio.
Defendei-me Senhor. (bis)

Aleluia
Aleluia, a Palavra é Deus em nós. (bis)
Aleluia, Aleluia, Aleluia. (bis)

Ofertório
Senhor para Ti o meu coração
Senhor para Ti o meu coração
1. Jesus é o amigo das crianças, dos pobres, dos simples, dos
pequeninos.
2. Deixai vir a mim as criancinhas, seus anjos contemplam a Deus no
céu.
3. O reino dos céus é dos humildes, dos rectos e puros de coração.
Santo
Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do Universo
Cheios estão os céus e a terra da Tua glória.
Hossana, Hossana, Hossana nos céus
Hossana, Hossana, Hossana nos céus
Bendito o que vem em nome do Senhor
Hossana nas alturas
Cordeiro
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo
Tende piedade de nós. (bis)
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo.
Dai-nos a paz, dai-nos a paz.

Comunhão
Que bom é o pão que Tu nos dás,
Oferta do teu amor Senhor.
Que bom é o pão que Tu nos dás,
O pão saboroso que és Tu.

1. Cada vez que repartirdes este pão,
fazei-o em memória de Mim.
2. Lembrareis a minha morte até Eu vir
De novo juntar-me convosco.
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3. O meu Corpo é o alimento que vos dou
Comei, saciai a vossa fome.

XXXIII Domingo Tempo Comum
4 - O que aprende de meu Pai vem a Mim,
Não mais terá fome nem sede.
5 - Quem come a minha carne e bebe o
meu sangue,
Viverá eternamente.
6 - Lembrareis a minha morte até Eu vir
De novo juntar-me convosco.

“…as minhas palavras não
passarão…”
Mc 13, 24-32

Acção de Graças
Cantarei ao Senhor enquanto viver,
Louvarei o meu Deus enquanto existir.
Nele encontro a minha alegria.
Nele encontro a minha alegria.

Final
Sois a semente que há-de crescer, sois a estrela que há-de brilhar.
Sois o fermento da terra e o sal, luz nova no mundo a alastrar.
Vós sois o sol da manhã a nascer, sois a espiga que há-de crescer.
Vós sois no mundo denúncia do mal, profetas que vou enviar.

Ide, amigos, pelo mundo, anunciando o amor,
mensageiros da vida, do perdão e da paz.
Sede, amigos, testemunhas da minha ressurreição,
sede minha presença: Eu convosco estarei.

