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-

Cant d’entrada: Ave Maria (Kairoi)
Quantes coses a la vida que semblen omplir-ho tot
i no son més que mentides que s’amaguen dins del cor.
Tu has omplert la meva vida estimant-me de debò.
Jo voldria, Mare bona, ser com tu...
En silenci escoltaves la paraula de Jesús
i la feies pa de vida amb l’amor teu tan profund:
com llavor que cau a terra i germina sense por.
Amb el cor ple d’alegria et vull cantar...
Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria

-

Primera lectura: Ac 1,12-14 (Els apòstols amb Maria esperant
l’Esperit Sant)

-

Salm: Magníficat (Kairoi)

La meva ànima canta el Senyor
el meu esperit
celebra Déu Salvador
perquè ha mirat la petitesa
de la seva serventa
El seu nom és sant
i l’amor que té s’estén
de generació, en generació. (bis)
Les obres del seu braç
són potents i grans,
Dispersa els homes de cor altiu,

Derroca els poderosos
i exalça els humils,
Omple de bens els pobres.
El seu nom...
Al seu servent
ha protegit el Senyor,
Com ho havia promès als
nostres pares fa temps,
I s’ha recordat del seu amor
a Abraham per sempre.

Al·leluia:
‣

Al·leluia (cantat al principi i al final)

‣

Recitació del text de l’al·leluia de la “missa da terra-sem-males”
(lletra de P. Casaldàliga)

Todos os Povos da Terra,
da Terra-sem-males,
louvem ao Pai!
O Evangelho é a Palavra
de todas as Culturas.
Palavra de Deus
na Língua dos Homens!

O Evangelho é a chegada
de todos os caminhos.
Presença de Deus na marcha
dos Homens!
O Evangelho é o destino
de toda a História. História de
Deus na História dos Homens!

-

Cant d’ofertori: Senyor Jesús (Lletra de Pere Casaldàliga;
adaptació i música: Àlex Blanco)

Senyor Jesús,
Tu ets la meva força,
Tu ets el meu fracàs.
Senyor Jesús,
Tu ets l’herència
i també la pobresa.
Tu ets la meva guerra,
Tu ets la meva pau,
Tu ets la meva lliure llibertat.
Tu ets la meva vida,
Tu ets la meva mort,
Tu ets l’espera
i també la justícia.
Senyor Jesús,
Tu ets el meu silenci,
Tu ets en els meus crits.
Senyor Jesús,
-

testimoni viu
en els meus somnis.
Causa d’amargura,
Tu ets també el perdó.
Crim del meu procés,
jutge del meu plany.
La meva esperança,
la Terra promesa.
Tu ets la Pasqua
de la meva Pasqua.
Senyor Jesús,
Tu ets la meva glòria,
Tu ets la meva creu.
Senyor Jesús,
Tu ets la meva mort,
la meva vida.

Cant de pau:

Cantat: Que la pau ens acompanyi per camins de veritat
Tots els jorns de nostra vida. Pau del Crist Resuscitat
Recitació del text de la “missa da terra-sem-males”
Sauidi, a Paz!
A Paz de Deus,
na paz dos Homens.
O amor do Pai entre os irmãos.
Todos os Povos num só Povo.
Porque o Senhor é nossa Paz
Shalom, Shalom, a paz antiga.
Sauidi, a paz perdida.
Em Cristo, a nova Paz!
Shalom, Sauidi, a Paz!
Cantat: Cors oberts a l’esperança d’una nova creació
Oferim la pau als homes com a signe de l’amor

Cant de comunió: Benaurances (Kairoi)
1. Serem feliços en la pobresa,
si amb les mans buides
veiem l'amor de Déu,
si a l'esperança obrim el cor.
Deixem-ho tot
i guanyarem el cel.
Serem feliços en la humilitat,
si ens fem petits
i amb el cor senzill.
Serà la nostra heretat
la Terra, la Terra.
Si el gra de blat
no cau a terra i mor,
és impossible que doni fruit.
-

Aquell que dona la vida
per el seu germà
tindrà sempre el Senyor.
3. Serem feliços cercant la pau,
trencant cadenes;
vivint en llibertat;
si desterrem rancúnies i odi.
Esdevindrem Fills
del Pare estimat.
Serem feliços els perseguits,
quan perdonem aquell
que ens ha ofès.
El nostre anhel no serà
mai destruït, mai destruït.

“Cant final” de la “missa da terra sem males”
Cantat:
Unidos na Memória
da Páscoa do Senhor
voltamos para a História
com um dever major.
Unidos na memória
da Antiga Escravidão
juramos a Vitória
na nova servidão.
Recitat:
América Ameríndia,
ainda na Paixão:
um dia tua Morte
terá Ressurreição!
A Páscoa que comemos
nos nutre de porvir.
Seremos nos teus Povos
o Povo que ha de vir.

Uirás sempre a procura
da Terra que vira...
Maíra, nas origens.
No fim, Marana-tha!
Cantat:
Os Pobres desta Terra
queremos inventar
essa Terra-sem-males
que vem cada manhã

