VI Domingo da Páscoa
Festa da Vida
17 de Maio de 2009

“Ninguém tem maior amor do que
aquele que dá a vida pelos amigos”
Jo 15,9-17

Entrada

Vinde e vêde Deus que se revela,
Ele se manifestou!
Por amor aos homens Ele ressuscitou.
Jesus é o Senhor!
1. Nós O reconhecemos. nossas mãos O tocaram;
Ele, o Verbo de Vida que nos foi revelado!
2. Jesus, Verbo de Deus, veio p’ra nos salvar.
Ele, o Filho do Homem que nos conduz ao Pai!

Rito Penitencial

Perdoa, Senhor, o nosso dia

Glória

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

Aclamação

Aleluia! Ale, aleluia! Aleluia! (bis)
Ale, ALE, ALELUIA, ALE,
ALELUIA, ALE, ALELUIA! ALELUIA! (bis)

Súplicas

Escuta Senhor a prece do Teu povo

Ofertório

1. Pela vida de todos nós,
que sorri ao nascer do sol,
Pela fé e a dor de quem sofre,
Louvado sejas Senhor.
Pelo Pão que nos faz viver,
pelo vinho que nos sacia,
Pela fome de tantos sem pão,
Louvado sejas Senhor!
Louvado sejas Senhor, Louvado sejas,
Louvado por estes dons que nos dás,
Louvado sejas. (2x)
2. Pela música e pela alegria,
que ecoa bem dentro de nós,
Pelo sonho de um mundo de Paz,
Louvado sejas Senhor.
Pelo sol que aquece esta terra,
pela luz qu’ilumina o dia,
Pelo silêncio que fala de Ti,
Louvado sejas Senhor!

Santo

Santo i Santo
Hossana, hossana, (3x)
Pa Deus riba di céu.

Pai Nosso
Sal da Terra

Cordeiro de Deus
Sal da Terra

Comunhão

1. Como o Senhor nos amou, jamais alguém pode amar,
P’lo caminho da justiça nos ensina a caminhar
Quando estamos reunidos e partilhamos Seu pão
Ele nos dá o Seu amor e a Sua paz
É o Meu Corpo: tomai e comei.
É o Meu Sangue: tomai e bebei:
Porque Eu sou a vida, porque eu sou o amor.
Ó Senhor faz-nos viver no Teu amor.
2. Como o Senhor nos amou, jamais alguém pode amar,
Em tudo o que nos legou manifesta o Seu amor.
4XHPFRPHUD0LQKDFDUQHHEHEHUR0HXVDQJXH
Permanecerá em mim e Eu nele.
3. Sempre que este pão tomais e deste cálice bebeis,
Até que o senhor volte sua morte anunciais:
Quem tomar indignadamente este santo alimento,
Será réu do Corpo e Sangue do Senhor.
4. Como o Senhor nos amou, jamais alguém pode amar,
Reuniu os homens todos na justiça e na verdade.
Quem no mundo quer amar é um membro do seu corpo
Nada o pode separar do seu amor.

Acção de Graças

1. És a minha Vida, és o meu Senhor,
és o meu Caminho e a minha Verdade:
na Tua Palavra eu caminharei
até que a Tua graça me deixe viver!
E não terei medo se estás comigo;
HXWHSHoR¿FDFRPLJR

&UHLRHP7L6HQKRU¿OKRGH0DULD
Deus Eterno e Santo, Homem como nós.
0RUWRSRUDPRUYLYHVHPQyV
sendo um só com o Pai e com os que salvaste!
Até que, um dia, voltarás de novo
para abrir-nos o Reino de Deus.
3. És a minha força e o meu rochedo,
és a minha paz, minha liberdade:
nada nesta vida nos separará,
sei que a Tua mão suave não me deixará,
e de todo o mal me libertará
e no teu perdão viverei.
4. Pai bondoso e Santo, nós cremos em Ti;
Filho Salvador em Ti esperamos;
Espírito de Amor vem rezar em nós,
Tu que nos reúnes vindos de todas as partes;
e depois, também por mil caminhos
nós seremos semente de Deus.

Final
Fazendo uma terra em forma de estrela
Nós vamos seguindo a nossa utopia
Connosco caminha pisando este chão
$MRYHPDPLJDGHQRPH0DULD
Maria és a certeza da nossa esperança
Maria és a Mãe desta nossa alegria.
Levantas e alentas todo o jovem que cansa
Tu és a Bíblia aberta, és a Mãe que nos guia.

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

