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“Eis o Cordeiro de Deus.”
Jo 1, 36

Entrada
Jesus é o caminho
Que nos leva à casa do Pai.
Ele é a Verdade e a Vida.
Vinde e louvai!
1. Ninguém fala como Ele e nos dá tanta paz.
Ninguém faz os sinais de poder que Ele faz.
Deus está com Ele.

Aclamação
Aleluia! Aleluia! Aleluia amén!
Amén! Aleluia! Aleluia amén.

Súplicas
Ouvi-nos Senhor! (cantado)

Ofertório

2. João Baptista nos disse: É o Cordeiro de Deus. 1. Não esperes pão se antes não semeaste,
colherás frutos mas primeiro há que podar.
Que o pecado do mundo p’ra sempre venceu.
Deus cuidará a obra que começou,
Vinde e vede.
A mim, a ti só compete semear.

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

Glória
Glória e louvor para Ti
Meu Senhor Aleluia. Aleluia!
Pelo amor e alegria
que nos dás em cada dia Aleluia. Aleluia!

Salmo Responsorial 39 (40)
Eu venho, Senhor, para fazer
a Vossa vontade!

Daremos fruto abundante e saboroso,
Daremos fruto que há-de permanecer.
Se acreditarmos na Palavra de Jesus:
“Sem Mim nada podereis fazer”.
2. Não vivas sempre preso ao tempo que passou,
Que lindo o “hoje, aqui e agora” p’ra viver!
Se é Deus quem rega o que o homem semeou,
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3. Enterra o medo, inimigo do amor,
Afasta as nuvens porque a luz deve brilhar.
Com muito amor, vai regando a semente,
A mim, a ti só compete semear.

Santo

3. O pão que desceu do céu
É para dar a vida ao mundo.

Santo, Santo é o Senhor.
Senhor Deus do Universo.
O céu e a terra proclamam
A Vossa Glória!
(2x)

Pai Nosso
(Pai Nosso que o Teu reino venha)

Gesto de Paz
(A paz esteja connosco)

4. Quem vem a mim não terá fome
Que crê em mim não mais terá sede.
5. Em verdade vos digo
Quem crê em mim tem a vida eterna.

Acção de Graças
Tão perto de mim, tão perto de mim,
Que até eu Lhe posso tocar:
Aqui está Jesus.

Comunhão
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
1. Eu sou o pão da vida
O pão que desceu do céu
2. Se alguém comer deste pão
Viverá p’ra a eternidade.

Final
Eu irei cantar pelo mundo,
falar de Ti, meu Salvador.
Eu irei dar a Boa Nova,
Dizer aos homens: “Jesus é Amor”.
1. Eu irei, falarei a todos
que esperam receber Teu fogo;
Eu irei levar essa chama
que iluminará o mundo.

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

