III Domingo da Quaresma
15 de Março de 2009

“Tirai tudo isto daqui, não façais da
casa de Meu Pai casa de comércio”
Jo 2, 13-25

Entrada

Ofertório

Irmãos, convertei o vosso coração
À Boa Nova.
Mudai de vida.
Sabei que Deus vos ama.

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!

1. Eu não venho condenar o mundo,
Venho para que o mundo seja salvo.

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

2. Eu não venho para os sãos nem para os justos,
Mas para os pecadores e doentes.

Rito Penitencial

1. Senhor dá-nos Teu perdão.
(bis)
2. Cristo dá-nos Teu perdão.
(bis)
3. Senhor dá-nos Teu perdão.
(bis)

Salmo Responsorial 18 (19)
Senhor, Senhor, Vós tendes palavras de vida
eterna! Vós tendes palavras de vida eterna!

Aclamação

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

Súplicas

Ouvi-nos Senhor! (cantado)

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!

Santo

Tu, Senhor, és meu Deus,
7X¿]HVWHRFpXHDWHUUD
Tu, Senhor, és meu Deus,
)D]QDVFHURDPRUHDOX]
Hossana! Hossana!
No mais alto dos céus.(2x)
Só Tu és santo, só Tu és Deus.
(2x)
Só Tu és grande, só Tu és Deus. (2x)

Pai Nosso

Pai Nosso que o Teu Reino venha

Cordeiro de Deus
(Angolano)

Comunhão

Acção de Graças

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 o Seu Espírito de Amor,
Descerá em teu coração e dar-te-á paz.

Se vos amardes uns aos outros,
Deus permanece em vós.
(bis)

Jesus, oh Jesus
Enche-nos de Ti! (bis)

1.É este o meu mandamento:
Amai-vos como Eu vos amei.

2. Oh, vem cantar com alegria
Que Deus encheu teu coração
E tuas mãos se elevam para O bendizer.
Entrega-Lhe as tuas dores
E as tuas preocupações
E Ele virá e tomará conta de ti.

2.Não há maior prova de amor
Do que dar a vida pelos amigos.
3.Vós sereis meus amigos
6H¿]HUGHVRTXHYRVPDQGR

Final

4.Amai os vossos inimigos
E orai pelos que vos perseguem.
5.Não julgueis e não sereis julgados:
Perdoai e sereis perdoados.
6.Nós sabemos que passamos da morte à vida
Porque nos amamos como irmãos..

Ide em nome do Senhor,
&RPMXVWLoDSD]HDPRU
)D]HLXPPXQGRPHOKRU
Ide em nome do Senhor.
1. A quem tiver fome / Dai de comer.
A quem tiver sede / Dai de beber.
Ao oprimido / Libertação.
Lutai contra a guerra e exploração.

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

