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Momento
ENTRADA
ATO PENITENCIAL
GLÓRIA
REFRÃO ORANTE
ACLAMAÇÃO
OFERTÓRIO
SANTO
COMUNHÃO

Música
Bendito sejas Tu
Senhor
Glória (oficial)
Ó beleza eterna
Aleluia, o nosso Cordeiro Pascal
Pão e vinho, Pai poremos
Santo
Comungar para viver

CD
Festas Litúrgicas 1
Glorifica minha alma ao Senhor
Cantar a Liturgia – Fx. 5
Deus é bom
Liturgia 10
Envia teu Espírito Senhor
Santo é o Senhor – Fx.12
A Santíssima Trindade no 3º.
Milênio

ENTRADA: Bendito sejas Tu
1. Bendito sejas Tu, Senhor de nossos pais. És pródigo de graças, ó Senhor.
Refrão: Glória ao Senhor, Criador para sempre (bis)
2. Bendito sejas Tu, ó Verbo de Deus Pai; a morte que sofreste nos deu vida.
3. Bendito sejas Tu, Espírito de Deus, operas na Igreja a salvação.
ATO PENITENCIAL: Senhor
1. Senhor, que sois a força dos fracos e o amparo dos humildes,
Tende piedade, tende piedade de nós!
Senhor, Filho de Deus, tende piedade, piedade de nós!
2. Ó Cristo, que sois amigo dos pobres e bom com os sofredores,
Tende piedade, tende piedade de nós!
Ó Cristo, Verbo Eterno, tende piedade, piedade de nós!
3. Senhor, que sois nossa vida e salvação, nossa vida e salvação,
Tende piedade, tende piedade de nós!
Ó Sacerdote eterno, Senhor, tende piedade, piedade de nós!
GLÓRIA
Glória a Deus nas alturas!
E paz na terra aos homens por ele amados, aos homens por ele amados.
Senhor Deus, Rei do céu, Deus Pai Todo-poderoso.
Nós vos louvamos, nós vos bendizemos. Nós vos adoramos, nós vos glorificamos.
Nós vos damos graças, por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito.
Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai.
Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós!
Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica.
Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós!
Tende piedade de nós, tende piedade de nós!
Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo!
Com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai, na glória de Deus Pai. Amém!
REFRÃO ORANTE: Ó beleza eterna

Ó Beleza eterna, ó Amor infinito.
Deus, Trindade Santa, só Tu, só Tu salvarás o mundo.
ACLAMAÇÃO: Aleluia, eu sou o pão vivo!
Refrão: Aleluia, aleluia! Aleluia, aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia!
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Divino,
ao Deus que é, que era e que vem, pelos séculos. Amém.

OFERTAS: Pão e vinho, Pai poremos
Refrão: Pão e vinho, Pai, poremos, nesta mesa, uma vez mais.
É um pouco do que temos pelo muito que nos dais.
1. Vós nos dais Jesus, o Cristo, mas o Cristo o que nos faz?
Vem morrer crucificado, para vir ressuscitado e nos dar a sua paz.
2. Vós nos dais o vosso Filho, para ser o nosso irmão.
E pra termos, de verdade, só amor, fraternidade, Ele deu-nos o perdão.
3. Vosso Filho, Pai, nos destes para nosso Redentor.
Pra livrar-nos do egoísmo, Ele sopra - é simbolismo, e nos dá o Santo Amor.
4. Vosso Filho, Pai, fizestes ser do mundo a Salvação.
Mas Jesus, que nos quer tanto, pelo Espírito que é Santo, nos confiou sua Missão.
SANTO
1. Santo, Santo, Santo, Senhor Deus do universo!
O céu e a terra proclamam vossa glória, ó Senhor!
Refrão: Hosana, hosana, hosana! Hosana nas alturas!
Hosana, hosana, hosana! Hosanas ao Senhor!
2. Bendito Aquele que vem em nome do Senhor!
COMUNHÃO: Comungar para viver
1. Ao recebermos, Senhor, tua presença sagrada pra confirmar teu amor faz de nós tua morada.
Surge um sincero louvor brota a semente plantada faz-nos seguir teu caminho sempre trilhar tua
estrada.
Refrão: Desamarrem as sandálias e descansem. Este chão é terra santa, irmãos meus.
Venham, orem, comam, cantem, venham todos e renovem a esperança no Senhor. (bis)
2. O Filho de Deus com o Pai e o Espírito Santo, nesta Trindade um só ser que pede a nós
sermos santos. Dai-nos Jesus, teu poder de se doar sem medida, deixa que compreendamos que
este é o sentido da vida.
3. Ao virmos te receber, nós te pedimos, ó Cristo, faze vibrar nosso ser, indo ao encontro ao Pai
Santo. Sem descuidar dos irmãos, mil faces da tua face, faze que o coração sinta, a força da
caridade.

