ENTRADA
Venho para aprender a ser santo;
Venho pedir, Senhor, a Tua ajuda.
Quero ser alegre e ser humilde;
Sei que, com fé, a vida muda.

OFERTÓRIO
Senhor,
Venho hoje aqui deixar
Em oração entregar
Tudo aquilo que passou

Perdoa-me, ensina-me, Senhor,
A ser melhor, a amar-te mais. (x2)

Senhor,
São os dias que vivi
Sorrisos que recebi
O amor que eu encontrei

Venho com as minhas mãos vazias,
venho como um cego atrás da luz,
venho como criança perdida,
venho aprender a amar Jesus.
Quero seguir Senhor o Teu caminho,
sei que à verdade me conduz.

Senhor,
a minha vida é assim
Aqui a deixo para ti
É tua queres aceitar
Senhor meu Deus (bis)

ACTO PENITENCIAL
SANTO
ACLAMAÇÃO
A Tua Palavra, Senhor
E p 'ra nós testemunho
E Amor
E vivendo o dia-a-dia
Seguiremos Teus passos
Oh Senhor
Cantai todos com muita alegria
A palavra da Ressurreição
Que está presente em nós
Meu irmão

CORDEIRO DE DEUS
COMUNHÃO
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 houver amor de Deus
Se nos abrimos à esperança
Se trabalharmos por fazer o bem
Felizes seremos nós na humildade
Se, como crianças, soubermos viver
A Terra será
A nossa herança (2x)
Felizes seremos se partilharmos
Se o nosso tempo for para os irmãos
Para quem vive em grande tristeza
E para quem caminha em solidão
Felizes seremos se dermos amor

Se houver sinceridade em nossas mãos
Poderemos sempre olhar
E ver a Deus (x2)

ACÇÃO DE GRAÇAS
Pai Santo eu Te adoro
Te ofereço a minha vida
Como eu Te amo (x2)
Jesus Cristo eu Te adoro…
Espírito Santo eu Te adoro…
Trindade Santa eu Te adoro…
FINAL
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
De BP 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...
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