
“Jesus curou muitas pessoas que 
sofriam de várias doenças e 
expulsou muitos demónios.”

Mc 1, 29-39

Entrada
Vem daí, vem daí
É Deus que te chama
É Deus que te ama 
O Deus que os homens
Precisam de olhar

Vem daí, vem daí
É Deus que te manda
Pelo mundo inteiro
És o sal da terra
Luz sempre a brilhar
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Ofertório
Tudo gira à Tua volta em função de Ti.
Não importa o quando, o onde e o 
porquê!  (bis)

Aclamação
Aleluia! Ale, aleluia! Aleluia! (bis)
Ale, ALE, ALELUIA, ALE, ALELUIA, ALE, 
ALELUIA! ALELUIA! (bis)

Rito Penitencial
1. Perdoa, Senhor, o nosso dia,
a ausência de gestos corajosos,
a fraqueza de actos consentidos,
a vida dos momentos mal amados.

2. Perdoa o espaço que Te não demos,
perdoa porque não nos libertámos,
perdoa as correntes que pusemos
em Ti, Senhor, porque não ousámos.

3. Contudo, faz-nos sentir,
perdoar é esquecer a antiga guerra.
E partindo, recomeçar de novo,
como o sol, que sempre beija a terra.

Glória ao Senhor, Louvor ao Senhor,
Cantai-lhe terra inteira, bendizei o Seu Nome.
Glória ao Senhor, Louvor ao Senhor,
Anunciai a Sua Salvação..

Glória

Salmo Responsorial
Louvai o Senhor que salva os 
corações dilacerados 

Súplicas
Escutai Senhor a nossa oração

Santo
1. Santo, Santo, Santo, Santo é o Senhor.
Santo, Santo, Santo, é o nosso rei de Amor.
Santo, Santo, Santo, é Ele que nos redime.



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

Comunhão

Acção de Graças

Final

E avançarei, avançarei no meu caminho.
Agora eu sei que tu comigo vens também.
Aonde fores, aí estarei, em Ti avançarei:

O Senhor é meu pastor,
sei que nada temerei.
Ele guia o meu andar,
sem medo avançarei. (2x) 

Eis o caminho, eis o caminho,
Eis o caminho da salvação.

1. Amai-vos uns aos outros como irmãos,
Tomai com alegria a vossa cruz.
No dor e na ventura dai as mãos,
Ireis pelos irmãos até Jesus.              (bis)

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)

Pai Nosso
(Todo o mundo)

Cordeiro de Deus
(Sal da Terra)

2. Que a vossa vida seja uma oração.
A vida não é vida sem amor;
Amai-vos, pois, com todo o coração,
Ireis pelos irmãos até ao Senhor.       (bis)

3. Áquele que cair estendei a mão,
Ao inimigo, em Cristo perdoai.
Amai-vos uns aos outros como irmãos,
Ireis pelos irmãos até ao Pai.             (bis) 

4. Jesus nos ensinou que em cada dia
A cruz está na vida do cristão;
Aquele que a levar com alegria
Encontra nela a paz e a salvação.      (bis)

Porque Senhor é Santo
E a terra cheia da Sua glória está. (2x)

Céus e a terra passarão, 
Suas palavras não passarão (2x)
Não, não, não, não, não, não passarão 
(2x)

2. Bendito o que vem, em nome do Senhor.
Hossana nas alturas ao Filho de David.
Bendito o que vem, em nome do Senhor.


