ENTRADA
Já se ouvem os nossos passos a chegar
Já se ouvem nossas vozes de alegria
Neste dia que é uma benção para a igreja reunida
Jesus Cristo nos congrega e faz irmãos!
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.

OFERTÓRIO
Vêde, Senhor, quanta gente
nunca ouviu falar de vós
Quanta gente não sabe
que deve amar alguém.
Senhor, aceitai-nos assim.
Vêde, Senhor, nós chegamos
prontos a dar o que temos.
A vida alegre ou triste
o amor que em nós existe.
Senhor aceitai-nos assim.
A vida alegre ou triste,
o amor que em nós existe.
Senhor aceitai-nos assim

COMUNHÃO
Confiarei,
Nessa voz que não se impõe
Mas que ouço bem cá dentro,
No silêncio a segredar
Confiarei,
Ainda que mil outras vozes
Corram muito mais velozes,
Para me fazer parar
E avançarei,
Avançarei no meu caminho
Agora eu sei,
Que Tu comigo vens também
Aonde fores aí estarei,
Sem medo avançarei
O Senhor é meu pastor,
Sei que nada temerei
Ele guia o meu andar,
Sem medo avançarei (bis)
Confiarei,
Na tua mão que não me prende
Mas aceita cada passo
Do caminho que eu fizer
Confiarei, ainda que o dia
escureça
Não há mal que me aconteça,
Se contigo eu estiver
Confiarei,
Por verdes prados me levas
E em teu olhar sossegas
A pressa do meu olhar
Confiarei, na frescura das Tuas
fontes
Deixa a minha vida cheia
Minha taça a transbordar.

ACÇÃO DE GRAÇAS
Não fiques na praia
Com o barco amarrado,
E medo do mar.
Tudo aqui é miragem,
Mas na outra margem
Alguém a esperar.
Como onda que morre,
Sozinha na praia,
Não fiques brincando.
No mar confiante,
Ensina o teu canto
De ave voando.
Voa bem mais alto,
Livre sem alforge
Sem prata, nem ouro.
Amando este mundo,
Esta vida que é campo,
E esconde o tesouro.

FINAL
Todo o dia eu espero
que esta hora chegue enfim
para sentir que o teu olhar
descansa agora em mim.
Avé Maria, gratia plena,
Dominus tecum, Benedicta Tu.
Venho confiar-te
o que tenho e o que sou
nas tuas mãos chega a Jesus
tudo quanto dou.
Levo a confiança
que o teu amor deixou,
olha por mim, Mãe de Jesus
contigo agora estou.

Ninguém te ensinou
Mas no fundo tu sentes
Asas para voar.
Nem que o céu se tolde,
E as nuvens impeçam.
Tu não vais parar.
Há gente vivendo
Tranquila e contente,
Como eu já vivi.
És águia diferente,
Céu azul cinzento
Foi feito p'ra ti.
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