
“Eis a escrava do Senhor; faça-se 
em mim segundo a Tua palavra”

   Lc 1,  26-38

Entrada

Rito Penitencial

Aclamação

Salmo Responsorial 88 (89)

Vem, Senhor, oh! Vem Senhor,
vem, ó Jesus, vem!
Vem reinar no meu coração,
vem, ó Jesus, vem!

1. Senhor tem, Senhor tem, 
Senhor tem piedade. 
Senhor tem, Senhor tem, piedade de nós. 

2. Cristo tem...

3. Senhor tem... 

Senhor, cantarei eternamente 
a Vossa bondade!

Aleluia, Aleluia, Aleluia. (2x)

1. Cristo, Palavra eterna do Pai, Aleluia.
Nós te louvamos e te aclamamos. Aleluia.
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Ofertório
1. A fé é compromisso que é preciso repartir 
Em terras bem distantes ou em nosso próprio lar. 
Nós somos missionários, eis a nossa vocação. 
Jesus convida todos, ai de mim se eu me calar. 

Nesta mesa, ó Senhor, apresentamos 
Pão e vinho dons da terra e do trabalho. 
Pela Igreja missionário Vos louvamos, 
Vede a messe que precisa de operários. (bis)

2. Há muitos consagrados anunciando sem temer 
E tantos perseguidos dando vida pela fé. 
Mas quem faz de sua vida um sinal de comunhão 
Também dá testemunho, nos convida à conversão.

Súplicas

Santo
O Senhor é santo, Ele está aqui. 
O Senhor é santo, eu posso sentir. 

O céu e a terra / proclama a Vossa glória 
Hossana! Hossana! / Hossana nas alturas. 

Bendito o que vem / em nome do Senhor 
Hossana! Hossana! / Hossana nas alturas. 

Escuta Senhor, a prece do Teu povo

Pai Nosso
(Sal da Terra)



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

Comunhão

Acção de Graças

Final
Partilhemos, como o pão, a nossa Fé, 
Demos testemunho de esperança. 
Deus entregou a Sua vida 
E nós temos de O partilhar. 

1. Este pão nunca faltará, 
Multiplica-se durante a partilha. 
Só necessita das nossas mãos, 
Do desejo de dar. 

2. Ninguém acende uma candeia 
Para a esconder debaixo da cama. 

Para guiar o nosso caminho. 

3. Deixemos dúvidas e temor, 
Apesar do mundo rir dos profetas. 
Testemunhemos corajosos 
Ao serviço de Deus e do povo. 

Nada te perturbe, nada te espante, 
quem a Deus tem, nada lhe falta.
Nada te perturbe, nada te espante, 
só Deus basta.

1. Pelos caminhos da vida,
Nunca sozinho estás.
Contigo, pelo caminho,
Santa Maria vai.

Vem, vem connosco a caminhar,
Santa Maria vem. (bis)

2. Contigo vamos seguros,
Vamos lutar com ardor,
Por um mundo mais humano,
Fonte de paz e amor.

Cordeiro de Deus
(Angolano)


