Comunhão
Como o Pai me amou, Eu vos tenho amado,
Permanecei no meu amor; permanecei no meu amor.
1. Se guardarem minhas palavras, e se amarem como irmãos,
partilhareis com alegria, o dom… da fraternidade.
2. Se fizerem o que vos mando, e se amarem de verdade,
fruto dareis em abundância: meu amor… manifestar‐se‐á.
3. Não vereis amor tão grande, como aquele que vos dei.
Por vós darei a Minha vida, Amai‐vos... como_Eu vos amei.
4. Se forem firmes no caminho, seguindo sempre a verdade:
partilhareis meu pleno gozo, de amar… como o Pai_me_amou.
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Ação de Graças
Tu, que nas margens do lago, Não buscaste nem sábios nem ricos
Mas só quiseste que eu Te seguisse.
Senhor, Tu fixaste meus olhos, Ternamente meu nome disseste.
Nesse lago eu deixei minha barca, Pois em Ti encontrei outro mar.
Tu, sabes bem o que eu tenho, Em meu barco: nem ouro, nem armas,
Somente as redes e meu trabalho.
IV. RITOS DE CONCLUSÃO
Final
1. M: Escutai a Palavra do Senhor! (2x)
Falai, Senhor! Falai, Senhor! Que_o vosso servo_escuta. (2x)
2. H: Praticai a Palavra do Senhor! (2x)
Eu vou, Senhor, Eu vou, Senhor. Viver o Evangelho. (2x)
3. M: Anunciai a Palavra do Senhor! (2x)
Eu vou, Senhor,Eu vou, Senhor. Anunciar o Evangelho. (2x)

«Sou manso e humilde de coração»

Mt 11, 25‐30

I.RITOS INICIAIS

III.LITURGIA EUCARISTICA

Entrada

Ofertório

Vinde, louvai o Senhor! Vinde, cantai seu amor!
Vinde, aclamai o seu nome: Cristo Jesus, salvador. (2x)
1. Vinde à festa da vida que Cristo nos dá.
Festa de paz, alegria, amor e perdão.
E todos unidos à volta do altar, Louvemos o Senhor.
2. Vinde à ceia de Cristo, do vinho e do pão.
Vinde escutar a palavra, a voz do Senhor.
E todos unidos à volta do altar, Louvemos o Senhor.

1. Ao amor que se arrasta não perguntes:
Onde vais? Onde vais? Irei contigo!
No corpo da terra semearás, Flor de trigo, flor de trigo,
E às bocas da fome anunciarás, Pão de paz, Pão de paz, irei contigo!
2. Se aos Homens vais falar das injustiças,
E de Paz, e de Paz, Irei contigo!
3. Marcado pelo amor de Jesus Cristo,
Na verdade, na liberdade, Irei contigo!
4. Se as estradas que percorres são de Paz,
E justiça, e justiça, Irei contigo!

Senhor
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 …
I.LITURGIA DA PALAVRA
LEITURA I Zac 9, 9‐10 «Eis o teu Rei que vem ao teu encontro, humildemente...»

Salmo Responsorial 33 (34)
Louvarei para sempre o vosso nome, Senhor, meu Deus e meu Rei.
LEITURA II Rom 8, 9.11‐13 «Se pelo Espírito fizerdes morrer as obras da carne, vivereis»

Aclamação
Aleluia...
Bendito sejais, ó Pai, Senhor do céu e da terra,
porque revelastes aos pequeninos os mistérios do reino.
Aleluia ...
EVANGELHO Mt 11, 25‐30 «Sou manso e humilde de coração»

Santo
Santo, Santo, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor do Universo…
M: O Céu e a terra, proclamam para sempre a Tua glória
Hossana nas alturas … (bis)
Santo, Santo, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor do Universo…
M: Bendito Aquele que vem, em nome do Senhor
Hossana nas alturas … (bis)

Pai Nosso
Pai nosso…
Paz
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo,
Tende, tende piedade de nós! (2x)
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo,
Dá‐nos, dá‐nos a Tua paz!

