
“Assim está escrito que o Messias havia 
de sofrer e de ressuscitar dos mortos 

ao terceiro dia”
    Lc 24, 46

Entrada
Somos testemunhas da Ressureição:
Ele está aqui, está presente
É vida e é verdade.
Somos testemunhas da Ressureição:
Ele está aqui, Seu Espírito
Nos move para amar!
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Ofertório
Uma espiga dourada p’lo sol,
cacho de uvas que um homem cortou,
se convertem p’ra nós em pão e vinho de amor,
no Corpo e Sangue do Senhor.(2x)

1. Comungamos a mesma comunhão,
somos trigo do mesmo semeador,
um moinho, a vida nos tritura com dor,
Deus nos faz Eucaristia no amor.

2. Como grãos que fazem um só pão,
como notas do mesmo cantar,
como gotas de água que se fundem no mar,
os cristãos um só corpo vão formar.

Aclamação
Aleluia, Aleluia. Aleluia, Aleluia. 
Aleluia, Aleluia. Aleluia, Aleluia!!!

Salmo Responsorial (4)
Erguei, Senhor, sobre nós, a luz do 

Vosso rosto

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, Santo, Santo é o Senhor
Santo, Santo, Santo, é o nosso rei de Amor
Santo, Santo, Santo, é Ele que nos redime

Porque Senhor é Santo
E a terra cheia da Sua glória está. (bis)
Céus e a terra passarão, Suas palavras não
passarão. 
Não, não, não, não, não, não, passarão (bis)

Bendito o que vem, em nome do Senhor
Hossana nas alturas ao Filho de David
Bendito o que vem, em nome do Senhor

SantoGlória
Glória e louvor para Ti 
Meu Senhor Aleluia.  Aleluia!
Pelo amor e alegria 
que nos dás em cada dia Aleluia.  Aleluia!



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

Comunhão

Acção de Graças

Final

1. Quero louvar-Te Sempre mais e mais.   (2x)
Buscar a Tua bondade,
Tua graça conhecer,
quero louvar-Te.   (2x)

As Aves do Céu, cantam para Ti.

Quero Cantar, quero levantar
as minhas mãos a Ti.

2. Quero seguir-Te Só a Ti Senhor.  (2x)
Buscar a Tua bondade,
Tua graça conhecer,
quero seguir-Te.  (2x)

3. E Proclamar-Te nosso Salvador.   (2x)
Buscar a Tua bondade,
Tua graça conhecer,
e Proclamar-Te.   (2x)

1. Que este Vinho e este Pão 
sejam traços de união entre nós e o Senhor,
e em cada hora do dia haja 
um hino de alegria para cantar o nosso amor.
E em cada hora do dia haja um hino de alegria,
E em cada hora do dia haja um hino de alegria para 
cantar o nosso amor.

2. Nós oferecemos ao Senhor 
neste cântico de amor a nossa força, a nossa vida.
Vem, ó Senhor, dá-nos a luz da redenção da Tua cruz,
 da Tua morte revivida.
Vem, ó Senhor, dá-nos a luz da redenção da Tua cruz.
Vem, ó Senhor, dá-nos a luz da redenção da Tua cruz, da 
Tua morte revivida.

3. Ó Senhor Jesus Cristo,
 tu és o homem primeiro da nova humanidade.
Tu és luz que não se extingue, sol que não tem ocaso, 
fulgor da eternidade.
Tu és luz que não se extingue, sol que não tem ocaso.
Tu és luz que não se extingue, sol que não tem ocaso, 
fulgor da eternidade.

1. Fica entre nós, Senhor, neste dia;

Fica entre nós, dá-nos Tua luz:
a noite jamais há-de vir.
Fica entre nós, dá-nos Tua luz:
nos caminhos do mundo, Senhor.

Gesto de Paz
Como é bom, como é suave
Vivermos todos juntos. (bis)

Juntos como irmãos,
Vivermos todos juntos.  (bis)

Pai Nosso
Gregoriano


