
Entrada
1. O Evangelho, a Boa Nova
Foi Jesus Cristo que nos veio anunciar.
Falou do Reino, do compromisso,
Disse a verdade para o homem libertar.

A Tua vida, Senhor é nossa vida
Tua missão é nossa missão
O Evangelho será nossa medida
E a nossa força será a comunhão. (bis)

1. Pelo baptismo fui convocado
A ser no mundo testemunha do Senhor.
Sou mensageiro da Boa Nova
Deus me ilumina com o Espírito de Amor.

Solenidade da Santíssima Trindade
7 de Junho de 2009

Aclamação
Aleluia! (4x)   (bis)

1. Cristo Jesus está no meio de nós,
Hoje e sempre, Aleluia!        (bis)

Salmo Responsorial 32 (33)
Feliz o povo que o Senhor escolheu 
para sua herança.

“Eu estou sempre convosco até ao 

   Mt 28, 16-20

Rito Penitencial
Senhor tem, Senhor tem, Senhor tem piedade.
Senhor tem, Senhor tem, piedade de nós.

2. Cristo tem...
3. Senhor tem...

Ofertório
Surgirá um mundo novo
Levantado pela força do amor
Feito por homens com o coração
Aberto ao Espírito de Deus.
E a sua lei será o perdão
E a sua justiça o amor
Pela fé que eles têm no Senhor.

1. É um só Deus que nos reúne em sua paz,
Derrubando as muralhas com 
que fomos separados.
Um mesmo baptismo, uma mesma fé,
Pela cruz Ele conseguiu vencer a morte,
Ele criou em Si mesmo, um Homem novo.

Oração universal
Escuta Senhor a nossa oração

Glória
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
Final

Eu irei cantar pelo mundo,
falar de Ti, meu Salvador.
Eu irei dar a Boa Nova,
Dizer aos homens: “Jesus é Amor”.

1. Eu irei, falarei a todos
que esperam receber Teu fogo;
Eu irei levar essa chama
que iluminará o mundo.

Gesto de Paz
Como é bom, como é suave

Via de Amor, és tu Jesus:
O Pão do Céu, que nos transforma em Ti. (2x)

1. Não, não estamos sós sobre esta terra;

toda a humanidade.

2. Sim, temos o Céu sobre esta Terra;

Para a tua casa, onde viveremos junto a Ti, 
toda a eternidade.

Acção de Graças
1. Que amor tão grande,
Profundo e sublime,
Esse é o Amor do meu Criador.
Não há nada no mundo que possa igualar-se
Ao terno Amor do meu Bom Jesus.

Deus de Amor.
Oh! Deus de Amor.
Tu és o único
O Deus de Amor.
Não há outro Deus
Fora de Ti, Fora de Ti, para mim, 
para mim não há Amor.

2. Só Ele nos ama,
Nos compreende e nos guarda,
De todos os males que existam aqui.
Por isso O adoro, Com toda a minha alma,
Porque nos deu o Senhor doce calma.

Pai Nosso
Todo o mundo

Santo, Santo é o Senhor.
Senhor Deus do Universo.
O céu e a terra proclamam
A Vossa Glória!                      (2x)

Santo

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


