
“Se Eu, que sou Mestre e Senhor, 
vos lavei os pés, também vós deveis 

lavar os pés uns aos outros.”
Jo. 13, 1-15

5ª Feira Santa - Ceia do Senhor
9 de Abril de 2009

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 Vivo que anseio por comer.

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

Entrada
Irmãos, vinde todos: o Pai por vós chama
Vinde à ceia que há lugar também para vós.
Irmãos, vamos todos: o Pai por nós chama
Vamos à ceia que há lugar também para 
nós.

O Pão e a Palavra, eis a graça do Senhor.

2. O pão é o Cristo, o vinho, sangue Seu;
Alegres nós vamos para a Ceia do Senhor.

3. Em volta da mesa o amor aumentará:
O Corpo de Cristo num só corpo nos fará.

Glória
Glória, glória a Deus.
Glória, glória a Deus.
Glória, glória a Deus.
Glória, glória a Deus.  (bis)

1. Nós Te louvamos e Te bendizemos,

Te damos graças, Senhor

2. Senhor Jesus, Filho Unigénito
Senhor Deus, Cordeiro de Deus,
Filho de Deus nosso Pai.

3. Tu que tiras o pecado do mundo,
Tu que estás à direita do Pai,
Tem piedade de nós.

4. Só Tu és Santo, só Tu o Senhor,
Tu altíssimo, Jesus Cristo,
Na glória de Deus Pai.



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

Comunhão

Adoração do Santíssimo

Dou-vos um mandamento novo,
Dou-vos um mandamento novo:
Que vos ameis uns aos outros
Como Eu vos amei.

1. Quando todos vos amardes como irmãos,
Será esse o testemunho do meu Reino.
Quando todos praticardes a justiça,
Dais ao mundo a conhecer o Evangelho.

Pelas obras da verdade e do amor,
Anuncia a certeza de um caminho,
Aproxima os que vivem sem esperança.

3. Se guardardes os preceitos que vos deixo
Tereis força para vencer a opressão.

O meu Reino crescerá como um fermento.

A misericórdia do Senhor 
Para sempre cantarei

Gesto de Paz
1. A Paz vai correndo como um rio,
Vai correndo de mão para mão.
Vai correndo p’ro deserto,
Libertando o meu irmão.

2. A Luz...    3. O Amor...

Pai Nosso
Gregoriano

Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do Universo.
Cheios estão os céus e a terra,
Da Tua glória, Hossana!

Hossana, Hossana, Hossana, nos céus. (2x)

Bendito o que vem em nome do Senhor.
Hossana nas alturas, Hossana!

Santo

Onde haja amor e caridade,
Onde haja amor Deus ai está.

Não adores nunca ninguém mais que a Deus. 
(2x)
Não adores nunca ninguém mais... (2x)
Não adores nunca ninguém mais que a Deus.

Não escutes...

Não contemples...

Porque só Ele te pode saciar (bis)
Não adores nunca ninguém mais,
Não escutes nunca ninguém mais 
Não contemples nunca ninguém mais que a 
Deus.

Cantarei ao Senhor enquanto viver. 
Louvarei o meu Deus enquanto existir, 
n’Ele encontro a minha alegria,
n’Ele encontro a minha alegria. 

Pai, eu Te adoro,
Te ofereço a minha vida,
Como eu Te amo

Jesus Cristo …
Espírito Santo …
Trindade Santa …

1)

5)

4)

3)

2)

4. Não ameis somente aqueles que vos amam,
Mas amai quem vos odeia e vos insulta:
É assim a nova lei que venho dar-vos;
Sereis felizes se a quiserdes praticar.

5. Não julgueis para que não sejais julgados;
Procurai primeiro a trave que vos cega;
Tudo quanto desejardes que vos façam,
Fazei vós, que é esta a lei e os profetas.

Elevação
Glória a Vós que morrestes na cruz,
E agora viveis para sempre!
Salvador do mundo salvai-nos
Vinde Senhor Jesus!


