
“Este é o Meu Filho muito amado, 
escutai-O.”

Mc 1, 7-11

Entrada

Salmo Responsorial 28 (29)

1. O Evangelho, a Boa Nova
Foi Jesus Cristo que nos veio anunciar.
Falou do Reino, do compromisso,
Disse a verdade para o homem libertar.

A Tua vida, Senhor é nossa vida
Tua missão é nossa missão
O Evangelho será nossa medida
E a nossa força será a comunhão. (bis)

2. Pelo baptismo fui convocado
A ser no mundo testemunha do Senhor.
Sou mensageiro da Boa Nova
Deus me ilumina com o Espírito de Amor.

O Senhor abençoará o Seu Povo!
O Senhor abençoará o Seu Povo na paz.

Baptismo do Senhor
11 de Janeiro de 2009

Ofertório
1. Eu não sou nada e do nada nasci,
Mas Tu me amas e morreste por mim.
Junto à cruz eu só posso exclamar:
Eu sou Teu! Eu sou Teu!

Toma meus braços, Te peço;
toma meus lábios, Te amo;
toma a minha vida,
ó Pai: Eu sou Teu!   (2x)

2. Quando de joelhos eu Te olho, Jesus,
Vejo Tua grandeza e minha pequenez.
Que posso dar-Te eu? Apenas meu ser!
Eu sou Teu! Eu sou Teu!

Glória
Glória a Deus, glória a Deus
Na terra e nos céus.       (bis)

Santo
Santo, Santo, Santo és Tu.   (bis)
1. Estão cheios da Tua glória      (bis)
O céu e a terra, Senhor

Santo, Santo, Santo és Tu.   (bis)
2. Bendito aquele que vem         (bis)
Em nome do Senhor.

Aclamação
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!
Glória ao Senhor.
Glória ao Senhor, nosso Pai   (3x)
Glória ao Senhor.

Renovação Promessas 
de Baptismo

O amor de Deus repousa em mim.



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

Comunhão

Acção de Graças

Final

O Espírito do Senhor
Está sobre mim,           (bis)
Ele ungiu-me e enviou-me
A proclamar a Boa-Nova.

1. Bendito, bendito sejas, Cristo meu Senhor,
 pela Eucaristia.   (2x)
És força no caminhar, luz no entardecer, 
estrela que nos guia.   (2x)

2. A Ti vão matar a sede, fonte de água viva, 
para a vida eterna.   (2x)
Os pobres e oprimidos encontram em Cristo 
a sua cisterna.   (2x)

3. Quem bebe de qualquer fonte sempre 
terá sede no seu caminhar.   (2x)
Quem bebe de Jesus Cristo torna-se nascente 
p’ra sempre a jorrar.   (2x)

4. Bendito, bendito sejas, pastor que nos levas 
às aguas da vida.   (2x)
Abristes o coração: dele saiu a Igreja, 
nossa Mãe querida.   (2x)

Gesto de Paz
Faz a paz

1. O Espirito é força que nos liberta,
caminha, caminha, caminha na luz.
Ele faz de nós a Igreja em festa,
caminha, caminha, caminha na luz.

Caminha na luz, caminha na luz,
caminha na luz, caminha na luz 
do Senhor.

2. O Espírito vive em ti e em mim, 
caminha, caminha, caminha na luz.

caminha, caminha, caminha na luz.

Pai Nosso
(Gregoriano)


