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
Senhor tem piedade de nós.
Cristo tem piedade de nós.
Senhor tem piedade de nós.

Ofertório
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
Felizes seremos nós na pobreza
Se em nossas mãos opera o amor de Deus
Se nos unirmos 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.

Glória
1-Glória a Deus Pai eu canto;
Porque fez o céu, a terra, o mar e a mim também.

Santo
Santo Santo
É o Senhor Deus
Deus do universo
Deus do universo. (bis)

Eu canto glória a Deus nas alturas
e p’ra nós todos peço o amor, a paz, o bem.

O céu e a terra proclamam a Vossa glória. Hossana.
Bendito o que vem em nome do Senhor. Hossana.

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
É bom louvar-Vos Senhor.
Aclamação
Aleluia, Aleluia, Aleluia. (bis)
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
Nascendo quis ser nosso companheiro
Na ceia quis ser nosso alimento,
Na morte se ofereceu como resgate
Na glória será nossa recompensa

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

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

«A menor de todas as sementes torna-se a maior
de todas as plantas da horta»

1. Não procuro a Cristo nas alturas,
Nem o encontrarei na escuridão
Sinto que Jesus está juntinho a mim
Dentro do meu ser, no coração.

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 do 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.

BOAS FÉRIAS, COM JESUS SEMPRE NO CORAÇÃO!
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