VI Domingo do Tempo Comum
15 de Fevereiro de 2009

“Se quiseres, podes curar-me.”
Mc 1, 40

Entrada
Jesus é o caminho
Que nos leva à casa do Pai.
Ele é a Verdade e a Vida.
Vide 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.
2. Quem acredita em Mim tem a vida imortal.
Quem Me segue andará numa luz sem igual.
Eu sou a Luz.

Rito Penitencial
Senhor tende piedade, piedade de nós, (2x)
Piedade de nós.
Cristo tende piedade de nós,
Piedade de nós.
Senhor tende, piedade de nós.
Piedade de nós.

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

Salmo Responsorial
Sois para mim refúgio, Sois para mim refúgio.
Vós me envolveis na alegria da Salvação

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

Súplicas
Escutai Senhor a nossa oração

Ofertório
Louvado sejas Senhor, louvado sejas,
Louvado por estes dons que nos dás
Louvado sejas

Santo
Senhor, Tu és Santo, Senhor Tu és bom! (3x)
6HQKRU7XpVYLGDHJOyULDVHP¿P [
Senhor, tu és santo, Senhor Tu és bom! (3x)

Pai Nosso
Pai Nosso que o Teu Reino venha

Cordeiro de Deus
(Sal da Terra)

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

Acção de Graças
Eu por ti, palpitaria pelos teus desejos.
Eu por ti, daria voz às tuas mil razões.
Eu por ti, eu por ti,
(perder-me-ia no teu pranto,
cantaria o teu próprio canto, 1ªvez)
(seria o eco do teu canto,
na apatia e na alegria, 2ª vez)
que esta força em mim,
deixaria a ti primeiro
FROKHUDÀRUGRPHXMDUGLP

2. Se alguém comer deste pão
Viverá p’ra a eternidade.
3. O pão que desceu do céu
É para dar a vida ao mundo.
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.

Final
Eu irei cantar pelo mundo,
Falar de Ti, meu Salvador.
Eu irei dar a Boa Nova,
Dizer a todos, Jesus é Amor!
1. Eu irei, falarei a todos
Os que esperam acolher Teu nome
Eu irei levar essa chama
Que iluminará o mundo.

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

