
“O Filho do Homem tem na terra o 
poder de perdoar os pecados ”

Mc 2, 10

Entrada
Como são belos os pés que anunciam a paz
e as mãos que repartem o pão. 
Na refeição do cordeiro,
da palavra, vinho e pão, 
somos o povo de Deus em comunhão.

VII Domingo do Tempo Comum 
22 de Fevereiro de 2009

Ofertório
1. Ao teu altar nós levamos, Senhor,
as nossas ofertas de Pão,

e o vinho do nosso cantar.
Será, Senhor, nossa justa inquietude 
amar a justiça e a paz.

Saber que virás, saber que estarás
partindo aos pobres Teu pão. (2x)

Aclamação
Glória a Ti, Senhor, 
Salvador do mundo.
Glória a Ti, Senhor.

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, glória a Deus.
Glória, glória a Deus.
Glória, glória a Deus.
Glória, glória a Deus.  (2x)

Glória

Salmo Responsorial 40
Salvai-me, Senhor, porque pequei contra Vós. 

Súplicas
Escuta Senhor a prece do Teu povo

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



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

Comunhão

Acção de Graças

Final

1. Deixa que o amor de Deus te toque, 
com Seu Espírito de Luz,
E tua alma gritará de alegria.
Deixa que Ele te sacie e Seu Espírito de amor, 
Descerá em teu coração e dar-te-á paz.

Jesus, ó Jesus, enche-nos de Ti. (bis)

Tomo este pão e este vinho, em 
memória do meu Salvador.
Tomo este pão e este vinho, são o 
corpo e sangue do Senhor.

1. Bebendo o Teu sangue neste cálice
bebo o sangue da Nova Aliança,
o que derramaste pelos Homens
para remissão e esperança.

2. Tomando o pão que é o Teu corpo,
comungo a Igreja transcendente;
faz Teu corpo eterna a minha alma,
pela fé me salva para sempre.

3. Levarei comigo a Tua luz,
irei pelo mundo anunciar
que por nós morreste numa cruz
mas pudeste a morte derrotar.

1. Se as águas do mar da vida
Quiserem te afogar.
Segura na mão de Deus e vai.
Se as tristezas desta vida
Quiserem te sufocar.
Segura na mão de Deus e vai.

Segura na mão de Deus.
Segura na mão de Deus.
Pois ela, ela te sustentará.
Não temas, segue adiante
E não olhes para trás,
Segura na mão de Deus e vai.

Gesto de Paz
(Paz, Paz)

4. Comendo o Teu corpo que foi trigo
suado nas mãos do lavrador,
levo Tua força que alimenta
p’ra mudar o mundo com amor.

Pai Nosso
(Sal da Terra)


