
“Cumpriu-se o tempo e está próximo 
o Reino de Deus. Arrependei-vos e 

acreditai no Evangelho”
Mc 1, 12-15

Entrada
Povo que vais ao encontro
Da terra da Salvação,          (2x)
Ergue os teus olhos ao Alto,
Ao teu Senhor, teu Perdão!   (2x)

A terra que te prometo
Terá leite, terá mel.              (2x)
Lembra-te dela, Meu Povo,
Se a injustiça for fel.             (2x)

Nas veredas do deserto
Faz da sede esp’rança viva.    (2x)
Rebenta com o cansaço,
Olha a terra prometida.         (2x)

I Domingo da Quaresma
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Ofertório
1. Eu não sou nada e do nada nasci,
Mas Tu me amas e morreste por mim.
Junto à cruz eu só posso exclamar:
Eu sou Teu! Eu sou Teu!

Toma meus braços, Te peço;
toma meus lábios, Te amo;
toma a minha vida,
ó Pai: Eu sou Teu!   (2x)
Eu sou Teu.

2. Quando de joelhos eu Te olho, Jesus,
Vejo Tua grandeza e minha pequenez.
Que posso dar-Te eu? Apenas meu ser!
Eu sou Teu! Eu sou Teu!

Aclamação
Louvor a Vós, Rei da eterna glória.
Louvor a Vós.

Salmo Responsorial 24 (25)
Todos os Vossos caminhos Senhor, são amor e 

Rito Penitencial
Senhor, que viestes-nos salvar
E o coração está arrependido,
Piedade, piedade, piedade de nós.

Ó Cristo, que viestes-nos salvar
Diz a Deus Pai que nos perdoe,
Piedade, piedade, piedade de nós.

Senhor, que viestes-nos salvar...

O Senhor é santo, Ele está aqui.
O Senhor é santo, eu posso sentir.

Santo



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

Comunhão

Acção de Graças

Final

O Espírito do Senhor
Está sobre mim,              (bis)
Ele ungiu-me e enviou-me
A proclamar a Boa-Nova.

1. A proclamar a Boa-Nova,
A anunciar a salvação
Aos pobres que anseiam liberdade.

2. A dar a vista aos cegos,
Coragem aos que sofrem,
A paz aos tormentados,
A proclamar a salvação.

Formamos um só Corpo em Cristo Jesus
Todos nós que comungamos o mesmo Senhor.
Formamos um só Corpo um Cristo Jesus!

1. Há um só corpo e um só Espírito;
Vós fostes chamados a uma só Esperança.

Um só Deus e Pai, que está acima de todos e em 
todos.

3. Esforçai-vos por manter a unidade do espírito
Pelo vínculo da paz.

4. Com toda a humildade, doçura e paciência,
Suportai-vos uns aos outros na caridade.

1. Errante vou, sou peregrino
Como estrangeiro buscando o lar.
Encontrei Deus no meu caminho:
Conforto e paz me veio dar

Unido a Deus em aliança
O novo povo caminhará
Lutando aqui pela esp’rança,

Gesto de Paz
Shalom para ti, shalom para ti,
Shalom, shalom.
Deus te dê o amor,
Deus te dê a paz,
Shalom, shalom!

Pai Nosso
Gregoriano


