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“Acautelai-vos e vigiai, porque
não sabeis quando chegará o
momento.”
Mc 13, 33-37

Súplicas

Entrada
Vamos preparar os caminhos do Senhor
Vamos construir nova terra onde haja amor
Virá o Senhor com a aurora
Brilhará com a madrugada
Proclamará a verdade
Virá o Senhor com a força
Desatará as cadeias

Rito Penitencial
Senhor tem, Senhor tem, Senhor tem piedade.
Senhor tem, Senhor tem, piedade de nós.
Cristo tem...
Senhor tem...

Salmo Responsorial 23(24)
Senhor, nosso Deus, fazei-nos voltar,
mostrai-nos a vossa face e seremos salvos.

Aclamação
Aleluia! (4x) (bis)
Cristo Jesus está no meio de nós,
Hoje e sempre, Aleluia!

(bis)

Escutai Senhor, a nossa oração!

Ofertório
1. Vêde Senhor, quanta gente
nunca ouviu falar de Vós.
Quanta gente não sabe
que deve amar alguém.
Senhor, aceitai-nos assim.
2. Vêde Senhor, nós chegámos
prontos a dar o que temos.
A vida alegre ou triste,
o amor que em nós existe.
Senhor, aceitai-nos assim.
3. Dá-nos, Senhor, a coragem
Que tantas vezes nos falta,
P’ra irmos pelo mundo
Anunciar o amor.
Senhor, aceitai-nos assim.
4. Vêde Senhor, nós queremos,
ser instrumentos do Teu reino.
Espalhar a Paz, o Amor,
A Alegria, a Esperança.
Senhor, aceitai-nos assim.

Comunhão

Santo
Hossana hey, Hossana ha,
Hossana hey, Hossana hey,
Hossana ha.

Pai Nosso
Pai Nosso, que o Teu reino venha (3x)
Sobre esta terra.

Cordeiro de Deus
(Repete-se 2 vezes)
Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo,
tem piedade de nós, tem piedade de nós, (3x)
Tem piedade de nós.
(Para terminar)

Comei do pão, bebei do vinho,
quem vem a Mim não terá fome.
Comei do pão, bebei do vinho,
quem vem a Mim não terá sede.

Acção de Graças
1. Quero louvar-Te Sempre mais e mais. (2x)
Buscar a Tua bondade, Tua graça conhecer,
quero louvar-Te. (2x)
As Aves do Céu, cantam para Ti.
2VDQLPDLVGRFDPSRUHÀHFWHP7HX
poder.
Quero Cantar, quero levantar
as minhas mãos a Ti.
2. Quero seguir-Te Só a Ti Senhor... (2x)
3. E Proclamar-Te nosso Salvador... (2x)

Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo,
dá-nos a Tua paz, dá-nos a Tua paz, (3x)
Dá-nos a Tua paz.

Final
Vem, vem, Senhor, não tardes,
Vem, vem, que Te esperamos.
Vem, vem, Senhor Jesus:
Depressa vem, Senhor.

Para mais informações consulte:
www.paroquia-sppv.pt

