
Entrada
1. Já se ouvem nossos passos a chegar,
já se ouvem nossas vozes de alegria,
neste dia que é uma bênção 
para a Igreja reunida:
Jesus Cristo nos congrega e faz irmãos.

Como são belos os pés que anunciam a paz
e as mãos que repartem o pão. 
Na refeição do cordeiro,
da palavra, vinho e pão, 
somos o povo de Deus em comunhão.

2. Todos vós que tendes sede
vinde beber da fonte da verdade:
Saciai a vossa fome sem pagar vinho nem pão.
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Ofertório
1. A fé é compromisso que é preciso repartir
Em terras bem distantes ou em nosso próprio lar.
Nós somos missionários, eis a nossa vocação.
Jesus convida todos, ai de mim se eu me calar.

Nesta mesa, ó Senhor, apresentamos
Pão e vinho dons da terra e do trabalho.
Pela Igreja missionário Vos louvamos,
Vede a messe que precisa de operários. (bis)

2. Há muitos consagrados anunciando sem temer
E tantos perseguidos dando vida pela fé.
Mas quem faz de sua vida um sinal de comunhão
Também dá testemunho, nos convida à conversão.

Aclamação
1. Canta Aleluia ao Senhor! (2x)
Canta Aleluia, canta Aleluia!
Canta Aleluia ao Senhor!

2. Ele é Senhor e Salvador! (2x)
Ele é Senhor, Ele é Senhor!
Ele é Senhor e Salvador!

Glória
Glória ao Senhor, Louvor ao Senhor,
Cantai-lhe terra inteira, 
bendizei o Seu Nome.
Glória ao Senhor, Louvor ao Senhor,
Anunciai a Sua Salvação.

“Ide e ensinai todos os povos, e Eu 

tempos”
Mc 16, 15-20

Rito Penitencial
Perdoa Senhor, o nosso dia

Súplicas
Ouvi-nos Senhor (rezado)

Salmo Responsorial 46 (47)
Ergue-Se Deus o Senhor, em júbilo

e ao som da trombeta



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

Comunhão

Acção de Graças

Final

anima mea Dominum. 

Eu vim para que todos tenham vida,
E vida em abundância.
Eu vim para que todos tenham vida,

1. O Espírito do Senhor está sobre mim:
E enviou-me a anunciar a Boa Nova do seu Reino,
E proclamar a graça e a salvação do Nosso Deus.
Diz o Senhor!

2. O Espírito do Senhor está sobre mim:
E todo aquele que acredita em Mim, 
Possui a Vida eterna.
Deus enviou Seu Filho ao mundo para o salvar.
Diz o Senhor!

1. Põe-te em pé, deixa a tua vida gritar!
Põe-te a andar, seguir-te-ão!
Fala-lhes o mundo escuta. Põe-te em pé!

2. Põe-te a orar, outros O descobrirão!
Põe-te a amar, O encontrarão!
P’la tua fé os montes se moverão. 
Põe-te em pé!

Vocês são Luz do mundo, 
e ao brilhar virá a aurora!
Vocês são Sal da terra e se o são, 
virá o Seu Reino!

Gesto de Paz
A paz meu irmão

Pai Nosso
Pai Nosso,  que o Teu reino venha

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 3. O Espírito do Senhor está sobre mim:
Eu sou o Pão que o Pai vos manda 
para dar a vida ao mundo.
O Pão do Céu: 
Quem comer deste Pão vive por Mim.
Diz o Senhor!

4. O Espírito do Senhor está sobre mim:
Permanecei no Meu amor 
e amai-vos todos uns aos outros.
Tereis em vós a vida e a alegria de Meu Pai.
Diz o Senhor!


