
Entrada
Deus está aqui
Tão certo como o ar que respiro,
Tão certo como a manhã que se levanta,
Tão certo como este canto que podes ouvir.
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Aclamação
Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia. (2x)
Bendizei o Senhor,
Sol e lua, estrelas no céu.
Chuvas e orvalho todos os ventos,
Fogo e calor bendizei o Senhor.

“Quem é este homem, que até o vento 
e o mar Lhe obedecem?”
   Mc 4, 35-41

Rito Penitencial
1. Senhor tende piedade, (3x)
Piedade de nós.

2. Cristo tende piedade...
3. Senhor tende piedade...

Ofertório
1. Minha vida tem sentido
Cada vez que eu venho aqui,
E Te faço o meu pedido
De não me esquecer de Ti.
Meu amor é como este pão,
Que era trigo que alguém plantou. 
Depois colheu.
E depois tornou-se salvação
E deu mais vida e alimentou o povo meu.

Eu Te ofereço este pão,
Eu Te ofereço o meu amor.   (2x)

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.

Salmo Responsorial
Cantai ao Senhor 
porque é eterno o seu amor.
Cantai ao Senhor! Cantai!

Oração Universal
Escutai, Senhor, a nossa oração

Santo
Santo, Santo, Santo és Tu.   (bis)
Estão cheios da Tua glória      (bis)
O céu e a terra, Senhor

Santo, Santo, Santo és Tu.   (bis)
Bendito aquele que vem         (bis)
Em nome do Senhor.

Pai Nosso
Galego



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

Comunhão

Final
1. Se as águas do mar da vida
Quiserem te afogar.
Segura na mão de Deus e vai.
Se as tristezas desta vida
Quiserem te sufocar.
Segura na mão de Deus e vai.

Segura na mão de Deus.
Segura na mão de Deus.
Pois ela, ela te sustentará.
Não temas, segue adiante
E não olhes para trás,
Segura na mão de Deus e vai.

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!

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.

Acção de Graças
Graças Senhor.
Te dou graças pela vida que há no mundo.
Graças Senhor.
Pela chuva, pelo frio e o calor,
Pelo sol e as estrelas,
Pela terra e pelo mar,
Pela música que canta o Teu amor. (2x)

Gesto de Paz
Cordeiro de Deus (Angolano)


