Entrada
Cristo Jesus Tu me chamaste
Eu Te respondo: “estou aqui”,
Tu me chamaste pelo meu nome
Eu Te respondo: “estou aqui”.
Quero subir à montanha
Quero ouvir a Tua voz
Quero subir à montanha
E falar contigo a sós.
Acto Penitencial
Senhor tem piedade de nós
Somos o Teu povo pecador
Toma a nossa vida de pecado e dor
Enche o nosso Espírito de amor.
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.

Ofertório
Tomai Senhor e recebei toda a minha liberdade
A minha memória e o meu entendimento,
Toda a minha vontade, e tudo o que eu possuo
Vós mo destes a vós o restituo
Tudo é vosso disponde. Pela vossa vontade
Dai-me apenas, Senhor, o Vosso amor e graça
Que isso me basta. Que isso me basta.

Santo
Santo, Santo é o Senhor Deus
Deus do universo, Deus do Universo
O céu e a terra proclamam a vossa glória, Hossana nas alturas
Bendito o que vem em nome do Senhor, Hossana nas alturas

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)

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
O Senhor abençoará o seu povo.
O Senhor abençoará o seu povo na paz.
Aclamação
Aleluia… Jesus vai falar, eu vou escutar e guardar no coração.

Comunhão
O corpo de Jesus é alimento,
O seu sangue bebida verdadeira,
Viverá para sempre o homem novo
Que tomar deste pão e deste vinho (bis)
Desce o verbo de Deus à nossa terra
Sem deixar a direita de Deus pai,
E lançada a semente do evangelho
Chega o senhor ao ocaso da vida
Um discípulo o entrega aos inimigos
Mas antes de morrer o salvador
Entrega-se aos discípulos dizendo
Sou o pão vivo que desceu do céu

Nascendo quis ser nosso companheiro
Na ceia quis ser nosso alimento,
Na morte se ofereceu como resgate
Na glória será nossa recompensa

Missa da catequese

Cânticos

Hóstia santa penhor de salvação
Fonte perene da eterna vida
O inimigo teima em combater-nos
Ajuda-nos co’a tua fortaleza
Ao senhor uno e trino demos glória,
Cantemos seu louvor por todo o sempre
A todos nos conceda a vida eterna
Abrindo-nos as portas do seu reino

«Tu és o meu Filho muito amado: em Ti pus
toda a minha complacência».
Lc 3,21-22

Acção de graças
O Senhor é a minha força,
ao Senhor o meu canto.
Ele é nosso Salvador,
n’Ele eu confio e nada temo,
n’Ele eu confio e nada temo.

Final
Acabou a missa, Cristo vive em mim;
Vou levar os outros a viver assim.
Vou levar os outros a viver assim.
1- Serei como Cristo
Enquanto viver:
Farei sempre e em tudo
O que é meu dever
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