Acção de Graças
Se sentes dentro de ti, a vontade de amar
Em gestos que criem fontes, a audácia de sonhar
Mais longínquos horizontes, e o apelo a escalar
Cada vez mais altos montes, cada vez mais altos montes
Então…
Tens em ti, um pedacinho de Deus
Tens rumos certos no coração
Desperta o sonho, tens em ti os céus
Liberta a vida na palma da mão
Faz desses rumos os caminhos teus
Do Senhor recebeste, recebeste esta missão
Se sentes dentro de ti, sempre a sede de gritar
O nome da liberdade, a coragem de falar
A palavra verdade, e a servir participar
Na construção da cidade, na construção da cidade
Então...
Se sentes dentro de ti, o silêncio a inspirar
A paz no teu coração, chamando‐te a enfrentar
A vida com decisão, a teimas acreditar
Na esperança de um mundo novo (2 x)
Então....

Final
Despertou de um sonho
um homem viu...
e fez nascer em cada olhar
a semente da nova alegria
Dando a mão a quem precisa,
sempre certos da divisa,
caminhando monte a cima
renovando a vida.
Olhar o mundo como ele o vê
queremos ser a imagem de B.P.
o dom que está mais perto
dentro de nós
vamos levar ao mundo
a sua voz
a sua voz na razão de viver
o seu viver para construir
deixando o mundo sempre um pouco melhor
sempre Alerta para Servir

E quando ele olhou
em seu redor,
não reparou que a noite,
agora não era tão noite.
E ao romper de um novo dia,
vendo a gente que o seguia,
fez‐se raiz de uma árvore
renovando a vida.

Modelo 10

CERIMÓNIA DAS PROMESSAS
Entrada
Passo a passo, grão a grão
Completemos esta construção,
Não imaginas o poder,
Que te deixaram na palma da mão

Tens uma vida a construir
O novo Reino vai surgir!
Se anseias um mundo melhor
Jesus é teu construtor!

Recolhe a âncora, faz‐te ao mar
Rumo ao norte tu vais navegar.
Alguém que acredita
Que tu tens força para remar

Vamos todos ajudar
Para a missão continuar.
Seguiremos teus passos Senhor
Com a Tua força e Teu amor!

Kyrie
Kyrie eleison, Kyrie eleison
Kyrie eleison
Christe eleison, Christe eleison
Christe eleison
Kyrie eleison, Kyrie eleison
Kyrie eleison

Promessas
Minha promessa atende,
meu Deus, Deus meu.
E sobre mim estende,
o manto Teu.
Eu Te amo e quero amar,
cada vez mais!
Não deixes de escutar,
Senhor meus ais.
Juro seguir Teus passos,
como um Cristão.
E de por em Teus braços,
meu coração.

Ofertório
Em Teu altar, Senhor
Recebes os nossos dons,
Que se vão transformar
Em Teu alimento para nós (bis)
Milagre de amor.

Minha alma toda cega
de fé e de amor
Hoje e sempre se entrega
a vós Senhor.
Defende‐me do mal
Jesus, meu Rei
Que em prol de Portugal
Batalharei!

Ofereço‐Te a fome e a sede que tenho de Ti
E a ternura de sempre sentir o teu abraço de paz
Entrego agora todo o meu ser
Para que seja o teu fermento a levedar este pão
E me transformes por Ti em dom de vida
Entregue a meus irmãos.
Ofereço‐Te as vozes do mundo que sopram sem distâncias
E esta voz que em meu coração segreda Teu nome.
Desfaço as teias do medo que encerram egoísmos e faltas de perdão
Porque agora é tempo de boa nova e do partir do pão.

Cordeiro
A paz esteja convosco
Disse Jesus aos discípulos
Assim como o Pai me enviou
Também vos envio a vós
A paz esteja convosco
Ide e ensinai

Cordeiro de Deus
Que tirais,
Que tirais o pecado do mundo
Tende piedade de Nós,
Tende piedade de nós (2x)
Dai‐nos a paz, a paz!

SANTO
Santo, Santo, Santo é o Senhor
Santo, Santo Deus do Universo
Cheio está o Céu e a Terra da Tua glória
Hossana no Céu
Cheio está o Céu e a Terra da Tua glória
Hossana, Hossana

Bendito é o que vem em nome do Senhor
Hossana no Céu
Bendito é o que vem em nome do Senhor
Hossana, Hossana

Comunhão I
Pão do Céu, pão de Deus, Vida em mim és Sr Jesus.
No caminho da vida és o pão que dá força e luz.
Quem comer deste pão viverá por mim
Quem deste vinho beber, viverá no amor
E feliz reinará com o seu Senhor.
Bom pastor és caminho seguro verdade e vida.
Quem te segue não anda no mundo perdido e só.
Nem a vida, ou a morte, ou algum poder,
Do seu amor poderá jamais separar,
Para a vida sem fim ressuscitará.

Eu sou o pão da vida.
Eu sou a ressurreição.
Tomai e comei este é o meu corpo:
Pão de vida e unidade.
Permanecei em mim:
Eu a videira vós os ramos.
Tomai e bebei este é o meu sangue
Para a vossa salvação.

Pão do céu é o maná que nos dás com sabor a ti
És a força que alenta o nosso peregrinar.
Quem tem sede há‐de em ti encontrar a fonte
Da alegria sem fim e da tua paz
E brotará dele um rio de água viva.
Para quem hemos de ir se tu és o Santo de Deus.
As palavras, Senhor, que nos dás são de vida eterna.
Quem te segue não se perderá na noite
Em caminhos e vales de solidão
Pois terá luz da vida, vida verdadeira.

Comunhão II
Foi por Ti, que um dia fui p’ra além da praia
Descobrir em Ti, um mar que eu nem sabia haver
Faz‐te ao largo, confia em Mim; Senhor, eu não sou mais do que vês
Mas se arriscas confio em Ti, passaste e segredaste‐mês “Vêm”.
Onde iria eu sem Ti, Senhor
Se tu falas e eu oiço o mar?
Irei Contigo aonde quer que vás,
Onde quer que o vento sopre
Até ao dia em que
O mar me levar.
Eis aqui o amigo em que Tu confiaste, E um dia Te negou
Por medo ou por traição, nem sei, Mas olhaste e o mar se acalmou
Naquele olhar de novo encontrei, Noutra praia um dia a nascer
Passaste e segredaste‐me “Vem”.
Vi em Ti, a força e a ambição da rocha, Invencível eu,
Contigo a caminhar p’lo mar, Mas um dia não entendi
Baixaste p’ra me lavar os pés, Quem és Tu, Senhor, quem sou eu?
Passaste e segredaste‐me “Vem”
Nem sei o que me aconteceu, Porque calhau ser eu,
A ter no barco Alguém que eras Tu.
Só sei que o antes e o depois, Do antes sensato
E o depois a Teu lado, Peixe meio alado a voar
No fundo do mar.

