4ª Feira de Cinzas
25 de Fevereiro de 2009

“Teu Pai, que vê no segredo, te dará
a recompensa”
Mt 6, 1-6, 16-18

Entrada
1. O Povo de Deus no deserto andava,
Mas à sua frente alguém caminhava.
O Povo de Deus era rico de nada;
Só tinha a esp’rança e o pó da estrada.
Também sou Teu Povo, Senhor,
e estou nesta estrada,
Somente a Tua graça
me basta e mais nada.
(bis)
2. O Povo de Deus também vacilava,
Às vezes custava a crer no amor.
O Povo de Deus chorando rezava,
Pedia perdão e recomeçava.
Também sou Teu Povo, Senhor,
e estou nesta estrada,
Perdoa se às vezes
não creio em mais nada.
(bis)

Salmo Responsorial
Pecámos, Senhor: Tende compaixão de nós.

Aclamação
Louvor e Glória a Vós, Jesus Cristo Senhor

Imposição das Cinzas
1) As misericórdias do Senhor,
para sempre cantarei

2) O Senhor salvou-me, o Senhor salvou-me
O Senhor salvou-me, porque me tem amor. (2x)

Ofertório
Senhor, a minha vida está em Ti,
Em Ti está a justiça que procuro,
Busco o meu viver na Tua Paz,
Ajuda-me, Senhor, a ser capaz.
1.Deixa que eu veja com os meus olhos
O que devo escolher e rejeitar,
Ajuda-me, Senhor, a procurar
Aquilo porque agora irei lutar.
2.Ajuda-me, Senhor, a levantar,
Dá-me a Tua mão para seguir
A força que me ajuda a resistir
Em tudo o que não desejo cair.
3.Dá-me, Senhor, voz para cantar
Esta canção que tende a ser de Amor,
Amor que Tu nos deste para dar
A todo o que não for capaz de amar.

Santo
1. Deus é santo, Deus é forte;
Deus é bom e poderoso.
Terra e céus cantam os seus louvores;
Viva o Senhor que entre nós está!

2. Deus é justo e verdadeiro;
É o maior, mais importante.
Todos cantam o seu louvor:
Viva o Senhor que entre nós está!

Pai Nosso
Pai Nosso que o Teu Reino venha

Gesto de Paz
Como é bom, como é suave
Vivermos todos juntos (bis)
Juntos como irmãos,
Vivermos todos juntos. (bis)

Comunhão
1. Quando Te encontro descanso,
Tu reconfortas minh’alma.
Cristo, Senhor, és o guia,
O Bom Pastor que me conduz.
- Minha vida e minha luz.
(2x)
2. Por Teus caminhos me guio
Para louvor do Teu nome.

3. Não temerei os perigos
Pois sei que Tu ‘stás comigo.
4. O Teu festim me conforta
Faz-me cantar de alegria.
5. Tua bondade me ajuda
No viver de cada dia.
6. Minha morada p’ra sempre
Seja Tua casa, Senhor.

Acção de Graças
O Senhor é a minha força,
ao Senhor o meu canto.
Ele é nosso salvador.
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Final
É tempo de ser esperança
É tempo de comunicar
É tempo de ser testemunha de Deus
Neste mundo que não sabe amar. (2x)

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

