IV Domingo da Quaresma
22 de Março de 2009

“A luz veio ao mundo e os homens
amaram mais as trevas do que a luz,
porque eram más as suas obras”
Jo 3, 14-21

Entrada

Ando à procura de Ti, Senhor,
pelos caminhos vazios da vida.
À noite escura dos sem amor
vem, ò Senhor, dar luz e vida.
1. Deus amou tanto o seu povo
e o mundo que criou,
que lhes deu seu próprio Filho,
foi morto, ressuscitou.
Dando a vida pelos homens,
por eles morreu na cruz,
PDV¿FRX6HXJUDQGHDPRU
que abriu caminhos de luz!

Rito Penitencial

6HQKRU6HQKRUPLVHULFyUGLD
6HQKRU6HQKRUPLVHULFyUGLD
&ULVWR6HQKRU

Salmo Responsorial 136 (137)
6HHXGHWLPHQmROHPEUDU-HUXVDOpP¿TXH
SUHVDDPLQKDOtQJXD¿TXHSUHVDDPLQKDOtQJXD

Aclamação

Glória a Vós, Cristo Palavra de Deus.(bis)

Súplicas

Escutai, Senhor, a nossa oração

Ofertório

3HUHJULQRDRQGHYDLV
se não sabes por onde ir?
3HUHJULQRWHQVXPFDPLQKRSRUGHVFREULU
6HRGHVHUWRGRWHXYLYHU
GL¿FXOWDDGHFLVmR
TXHPWHJXLDHWHHQFRUDMDQDVROLGmR"
É só Ele o meu Deus, que me dá força e luz;
é só Ele o meu Deus, que me conduz (2x)
3HUHJULQRTXHYDLVDQGDQGR
sem rumo no caminhar,
SHUHJULQRTXHHVWiVFDQVDGRGHWDQWRDQGDU
tu que sofres a dura sede
TXDQGRpTXHGHVFDQVDUiV"
9ROWDDPLJRHYHPGHQRYRHQFRQWUDUDSD]

Santo

Santo, Santo, Santo és Tu. (bis)
(VWmRFKHLRVGD7XDJOyULD ELV
2FpXHDWHUUD6HQKRU
Santo, Santo, Santo és Tu. (bis)
%HQGLWRDTXHOHTXHYHP ELV
(PQRPHGR6HQKRU

Pai Nosso
Gregoriano

Acção de Graças

Cordeiro de Deus

,OXPLQDPH6HQKRUFRPR7HX(VStULWR
7UDQVIRUPDPH6HQKRUFRPR7HX(VStULWR
,OXPLQDPH6HQKRUFRPR7HX(VStULWR
,OXPLQDPHHWUDQVIRUPDPH6HQKRU

Comunhão

E deixa-me sentir o fogo do Teu amor
No meu coração, Senhor. (2x)

Sal da Terra

Eu sou o Pão da vida:
quem Me come não morrerá.
Eu sou a luz do mundo:
quem Me segue, viverá.

26HQKRUpPHX3DVWRUQDGDPHIDOWD
)H]PHGHVFDQVDUQRVSUDGRVYHUGHMDQWHV
2. Conduziu-me às fontes mais puras
(OiUHVWDXURXDVPLQKDVIRUoDV
(OHPHJXLDSHORFDPLQKRPDLVVHJXUR
3DUDJOyULDGR6HXQRPH
4. Passarei ravinas tenebrosas e não temo,
9yVHVWDLVFRPLJRR9RVVRFDMDGRPHVRVVHJD
$RVROKRVGRVPHXVLQLPLJRV
Me preparastes a mesa na abundância.
(VWiUHSOHWDDPLQKDWDoD
Corre sobre a minha cabeça o perfume da unção.

)RUWDOHFHPH6HQKRUFRPR7HX(VStULWR
&RQVRODPH6HQKRUFRPR7HX(VStULWR
)RUWDOHFHPH6HQKRUFRPR7HX(VStULWR
)RUWDOHFHPHHFRQVRODPH6HQKRU
,OXPLQDPH6HQKRUQRPHXFDPLQKR
FRQGX]PH6HQKRUHPFDGDGLD
,OXPLQDPH6HQKRUQRPHXFDPLQKR
,OXPLQDPHHFRQGX]PH6HQKRU

Final
Ide em nome do Senhor,
Com justiça, paz e amor.
Fazei um mundo melhor,
Ide em nome do Senhor.
1. A quem tiver fome / Dai de comer.
A quem tiver sede / Dai de beber.
Ao oprimido / Libertação.
/XWDLFRQWUDDJXHUUDHH[SORUDomR

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

