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A semente é a palavra de Deus e o semeador é Cristo:
quem O encontrar permanecerá para sempre.
entrada: em nome do pai
Já se ouvem nossos passos a chegar
Já se ouvem nossas vozes de alegria
Neste dia que é uma bênção
Para a Igreja reunida
Jesus Cristo nos congrega e faz irmãos

Oração universal
R. Atendei, Senhor, a nossa prece.
Ou: Escutai, Senhor, a nossa oração.
Ou: Lembrai-Vos, Senhor, do vosso
povo.
Ofertório : ao teu altar

Como são belos os pés
Que anunciam a paz
E as mãos que repartem o pão
Na refeição do Cordeiro
Da Palavra, Vinho e Pão
Somos o Povo de Deus em comunhão.
Todos vós que tendes sede
Vinde beber da fonte da verdade,
Saciai a vossa fome
Sem pagar vinho nem pão!
rito 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: rezado
Salmo:
É bom louvar-vos, Senhor.
Aclamação :
Aleluia a palavra é Deus em nós (bis)
Aleluia, Aleluia, Aleluia (bis)
Antífona da aclamação :
A semente é a palavra de Deus
e o semeador é Cristo: quem O encontrar
permanecerá para sempre.

Ao Teu altar, todos nós vimos depor.
A nossa esperança, a fé e o amor.
Aceita, Senhor, a luz desta manhã,
Aceita o nosso dia.
A Ti, Senhor, ofertamos este pão,
o nosso trabalho e a nossa alegria.
E o amor que vive em meu coração.
Aceita a nossa vida.
SANTO:
Santo, Santo é o Senhor
Senhor Deus do Universo.
Os céus e a terra proclamam
a Vossa glória.
Os céus e a terra proclamam
a Vossa glória.
Hossana nas alturas.
Bendito o que vem em nome do Senhor
Hossana nas alturas.
CORDEIRO: rezado
COMUNHÃO: tomo este pão
Tomo este pão e este vinho
em memória do meu Salvador.
Tomo este pão e este vinho:
São o Corpo e Sangue do Senhor.
Bebendo o Teu Sangue neste cálice,
Bebo o Sangue da nova Aliança,

O que derramaste pelos homens
Para remissão e esperança.
Comendo o Teu Corpo que foi trigo,
suado nas mãos do lavrador,
levo a Tua força que alimenta
p’ra mudar o mundo com amor.
Eu venho faminto a esta mesa
onde Tu Te dás em plenitude.
Venho comungar a esperança
a vida da minha juventude.
Comungar Teu Corpo, dom de amor,
é fazer Contigo um compromisso
de gastar a vida pelos outros,
assumir no reino o meu serviço.
Levarei comigo a Tua luz
e irei pelo mundo anunciar
que por nós morreste numa cruz
mas pudeste a morte derrotar.
Meditação: lida
FINAL : onde deus te levar
Podes achar que não tens
P'ra onde ir, nem que fazer
Não sabes bem quem és aqui
Neste mundo tão grande e frio
Mas há qualquer coisa em ti
Que te faz querer, querer ser alguém,
Querer ser alguém...
E a Vida não vai parar
Vai como vento,
tens tudo a dar
não percas tempo.
Podes saber que vais chegar
Onde Deus te levar.
Mas pode ser tão difícil,
de acreditar em Deus assim
Será que Ele se vai lembrar...
de me ajudar, será que sim?
Mas há qualquer coisa em mim
que me faz querer: Acreditar! Acreditar!
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