
Domingo de Pentecostes
FinalFinalFinalFinalFinal

EntradaEntradaEntradaEntradaEntrada

11.05.2008

www.paroquia-sppv.pt

(Jo. 20, 19-23)

Acção de GraçasAcção de GraçasAcção de GraçasAcção de GraçasAcção de Graças

1. Já se ouvem nossos passos a chegar,
Já se ouvem nossas vozes de alegria
Neste dia que é uma bênção
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

2. Todos vós que tendes sede,
Vinde beber da fonte da verdade,
Saciai a vossa fome sem pagar vinho nem pão!

3. Já se mudam nossos corações de pedra
Pela força do Espírito de Deus.
Já vencemos as barreiras
Que destroem a harmonia
Jesus Cristo nos congrega e faz Irmãos.

1. Queres saber de que cor
São os sonhos de Deus
Volta a olhar o mundo
Pela primeira vez  (2x)

2. Queres saber o lugar
Da morada de Deus
Volta olhar o Homem
Pela primeira vez (2x)

3. Queres saber o segredo
Do coração de Deus
Volta olhar o amor
Pela primeira vez (2x)

Pois o Verbo de Deus
Acampou entre nós (4x)

Festa da Profissão de Fé

“A paz esteja convosco.
Assim como o Pai Me
enviou, também Eu vos

envio a vós”

1. Maria…, ó Mãe querida,
Aqui trago em oração,
Pedaços da minha vida,
Do meu ser em construção;
Trago o amor, trago alegria,
O trabalho e o meu lazer
A vida do dia a dia
Tudo o que me faz crescer.

2. Maria…, ó Mãe amada,
Sede a minha protectora
A guia na caminhada
Minha fonte inspiradora;
Aceita as fragilidades
Do meu pobre caminhar,
Desculpa as minhas maldades
Ajuda-me a transformar.

Nesta flor trago amor;
Nesta flor trago alegria;
Nesta flor, Mãe do Senhor,
Louvo o Teu nome, Maria.



OfertórioOfertórioOfertórioOfertórioOfertório

SantoSantoSantoSantoSanto

Profissão de FéProfissão de FéProfissão de FéProfissão de FéProfissão de Fé

AclamaçãoAclamaçãoAclamaçãoAclamaçãoAclamação Gesto de PazGesto de PazGesto de PazGesto de PazGesto de Paz

GlóriaGlóriaGlóriaGlóriaGlória

Pai NossoPai NossoPai NossoPai NossoPai Nosso Pe. Zé Vieira

1. Deixo-vos a Minha Paz, / a Minha Paz vos dou.
Sementes do Meu Reino, / promessa de ressurreição
Bem aventurados sois por / serdes meus amigos.
Eu vos escolhi, Amai-vos uns aos outros / para que eles me reconheçam.

Paz, paz, proclama o teu Senhor.
Paz, paz, com Cristo, Redentor.

ComunhãoComunhãoComunhãoComunhãoComunhão

Salmo ResponsorialSalmo ResponsorialSalmo ResponsorialSalmo ResponsorialSalmo Responsorial Felizes os que amam o Senhor

Entronização da PalavraEntronização da PalavraEntronização da PalavraEntronização da PalavraEntronização da Palavra

Ao altar do Senhor vamos com amor,
A entregar ao Senhor o que Ele nos deu.

3. Céu cu terra
Hossana, hossana (Ta canta)
Hossana, hossana (Bo glória)
Hossana, hossana
Pa Deus riba di céu.

4. Bendito quel qui bin
Hossana, hossana (Qui bin,)
Hossana, hossana (Na bo nome)
Hossana, hossana
Pa Deus riba di céu.

Tomo este pão e este vinho,
Em memória do meu Salvador!
Tomo este pão e este vinho,
São o Corpo e Sangue do Senhor.

Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia,
Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia!

1. Eu vim para escutar:
Tua Palavra, Tua Palavra,
Tua Palavra, de Amor (bis)
2. Eu quero viver melhor

Glória e louvor para Ti meu Senhor, Aleluia, Aleluia!
Pelo amor e alegria que nos Dás em cada dia, Aleluia, Aleluia!

1. Bebendo o Teu sangue neste cálice,
Bebo o sangue da Nova Aliança.
O que derramaste pelos homens
Para remissão e esperança.

2. Tomando o pão que é Teu corpo,
Comungo a Igreja transcendente.
Faz Teu corpo eterna a minha alma
Pela fé me salva para sempre
.
3. Levarei comigo a Tua luz,
Irei pelo mundo anunciar,
Que por nós morreste numa cruz,
Mas pudeste a morte derrotar.

4. Comendo o Teu corpo que foi trigo
Suado nas mãos do lavrador,
Levo Tua força que alimenta
P’ra mudar o mundo com amor.

5. Eu venho faminto a esta mesa.
Onde Tu te dás em plenitude.
Venho comungar a esperança.
A vida da minha juventude.

6. Comungar Teu corpo, dom de amor,
É fazer contigo um compromisso:
De gastar a vida pelos outros,
Assumir no Reino meu serviço.

7. O pão que partilho em unidade.
Fermenta de vida a minha acção.
Ela dá força p’ra lutar.
Na libertação e comunhão

8. É fruto maduro do Teu Reino.
É o pão que me torna capaz.
De fazer da minha juventude.
Liberdade, amor. Justiça e paz.

1. Santo i Santo
Hossana, hossana, (3x)
Pa Deus riba di céu.

2. Santo i Santo
Hossana, hossana (I santo)
Hossana, hossana (I santo)
Hossana, hossana
Pa Deus riba di céu.

1. Bendito O que vem (que vem)
Em nome do Senhor (Senhor)
Bendito o reino
O reino de Seu pai David

1 )1 )1 )1 )1 ) 2 )2 )2 )2 )2 )
Vós todos os que tendes sede,
Vinde à torrente das águas.
Bebei da fonte da vida
E ficareis saciados.

1. Como suspira o veado pelas correntes das
águas,
Assim minha alma suspira por vós, Senhor.

2. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo.
Quando irei contemplar a face de Deus.

Tu és fonte de vida,
Tu és fogo, Tu és amor.
Vem Espírito Santo,
vem Espírito Santo!

2. Luzes trazemos para iluminar
A santa mesa do nosso altar.
Flores trazemos para alegrar
Esta comida de amizade.

3. Os nossos corpos, a nossa dor,
Nosso estudos demos ao Senhor.
Toda a vida queremos dar,
Para a oferta de Cristo no altar.

1. Pão lhe trazemos, trigo de Deus,
Para a mesa que Ele nos preparou.
Vinho trazemos, vinha de Deus,
Para a festa da comunhão.


