
“Se o grão de trigo lançado à terra 
morrer, dará muito fruto”

Jo 12, 24

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

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

3. Nas veredas do deserto
Faz da sede esp’rança viva.     (2x)
Rebenta com o cansaço,
Olha a terra prometida.           (2x)
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Ofertório
Não quiseste sacrifícios nem ofertas,
Pois tudo é teu.
Que hei-de apresentar?
Para Ti ergo as minhas mãos abertas,
E o coração disposto a Te louvar.

1. Tu falaste e abriste o meu ouvido,
Me formaste um corpo de verdade,
E agora, Senhor, aqui estou
P’ra fazer a Tua vontade.

2. No Teu livro, na lei que Tu me deste,
Está escrito que devo obedecer;
Nada mais eu desejo: Tua vontade,
É o Pão Vivi que anseio por comer.

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

Salmo Responsorial 50 (51) 
Dai-me, Senhor, um coração puro.

Rito Penitencial
1. Senhor, tem piedade de nós.
Somos o teu povo pecador.
Toma a nossa vida de pecado e dor.
Enche o nosso Espírito de amor.

2. Cristo, ...         3. Senhor, ...
Santo, Santo é o Senhor.
Senhor Deus do Universo.
O céu e a terra proclamam
A Vossa Glória!                      (2x)

1. O céu e a terra proclamam a Vossa Glória.
Hossana nas alturas!
Bendito o que vem em nome do Senhor.
Hossana nas alturas!

Santo

Súplicas
Ouvi-nos Senhor, Ouvi-nos Senhor



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

Comunhão

Acção de Graças

Final

1. Não adores nunca ninguém mais que a 
Deus.
Não adores nunca ninguém mais que a Deus.
Não adores nunca ninguém mais,
Não adores nunca ninguém mais,
Não adores nunca ninguém mais que a Deus.

2. Não escutes...         3. Não contemples...

4. Porque só Ele nos pode saciar.
Porque apenas Ele nos pode saciar.
Não adores nunca ninguém mais,
Não escutes nunca ninguém mais,
Não contemples nunca ninguém mais que a 
Deus.

Se o grão de trigo não morrer na terra 
é impossível que nasça fruto. 
Aquele que dá a sua vida aos outros
terá sempre o Senhor. 

1. Felizes seremos nós na pobreza 
se em nossas mãos houver amor de Deus, 
se nos abrirmos à esperança, 
se trabalharmos por fazer o bem. 
Felizes seremos nós na humildade 
se como crianças soubermos viver: 
a terra será a nossa herança, a nossa herança. 

2. Felizes seremos se partilharmos, 
Se o nosso tempo for para os irmãos, 
Para quem vive em grande tristeza, 
E para quem caminha em solidão. 
Felizes seremos se dermos amor 
Se houver sinceridade em nossas mãos 
Poderemos sempre olhar e ver a Deus, 
e ver a Deus. 

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

Pai Nosso
Sal da Terra


