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“O Bom Pastor dá a vida pelas suas
ovelhas”
Jo 10, 11-18

Entrada

1. No Espírito unidos somos um no Senhor,(2x)
E imploramos que um dia nos unamos no amor.
Pelo amor conhecido é o cristão, pelo amor,
Pelo amor conhecido é o cristão.
2.De mãos dadas iremos, somos todos irmãos.(2x)
Pregaremos as novas, pois Deus guia as nações.
3. Lado a lado haveremos todos de trabalhar, (2x)
E o amor e a justiça hão-de um dia vencer.

Rito Penitencial

Perdoa, Senhor, o nosso dia

Glória

Glória a Deus, glória a Deus
Na terra e nos céus. (bis)

Entronização da Palavra

1. Como Maria agora eu vou ouvir
O que Jesus me quer hoje dizer:
Feliz serei ao perceber a Deus no coração:
Eu quero-Te amar Senhor!
Aleluia, Aleluia!
O Evangelho vamos nós ouvir.
Aleluia, Aleluia!
A Jesus queremos nós ouvir.

Salmo Responsorial

O Senhor é meu Pastor,
nada me falta, nada de falta (2x)

Aclamação

Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia
Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia

Súplicas

Escuta Senhor, a prece do Teu povo

Ofertório

1. Peregrino a onde vais,
se não sabes por onde ir?
Peregrino, tens um caminho por descobrir.
Se o deserto do teu viver
GL¿FXOWDDGHFLVmR
quem te guia e te encoraja na solidão?
É só Ele o meu Deus, que me dá força e luz;
é só Ele o meu Deus, que me conduz ( 2x )
2. Peregrino que vais andando
sem rumo no caminhar,
peregrino, que estás cansado de tanto andar
tu que sofres a dura sede
quando é que descansarás?
Volta, amigo, e vem de novo encontrar a paz.

3. Peregrino sem um porquê
peregrino vivendo a dor,
peregrino, o teu caminho não tem valor.
Que encontras-te na solidão
que ilumina o teu caminhar?
Peregrino, quem te acompanha e te faz amar?

Santo

Hossana hey, Hossana ha,
Hossana hey, Hossana hey,
Hossana ha.
(OHpR6DQWRpR¿OKRGH0DULD
É o Deus de Israel, é o Filho de David.

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.

Sal da Terra

3. Felizes seremos se oferecermos paz,
se denunciarmos toda opressão,
se desterrarmos ódio e rancores:
será mais limpo o nosso coração.
Felizes seremos na adversidade
se nos perseguirem sem terem razão.
então, a vida terá sentido em Deus,
sentido em Deus.

Gesto de Paz

Acção de Graças

Pai Nosso
Paz, paz, proclama o teu Senhor.

Eu por Ti!

Comunhão

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.

Final
Louvado sejas, ó meu Senhor! (4x)
1. Nós queremos louvar-Te, em todo o tempo,
Pela lua, o sol e as estrelas;
E por todas as Tuas criaturas
Que há no mundo e são tão belas!
2. Pela terra, que a todos nos sustenta,
3HORVIUXWRVDVHUYDVHDVÀRUHV
Pelo dia, com sol ou em tormenta,
Nós cantamos os Teus louvores!

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

