
Entrada
Jesus é o caminho
Que nos leva à casa do Pai.
Ele é a Verdade e a Vida.
Vide e louvai!

1. Ninguém fala como Ele e nos dá tanta paz.
Ninguém faz os sinais de poder que Ele faz.
Deus está com Ele.

2. Quem acredita em Mim tem a vida imortal.
Quem Me segue andará numa luz sem igual.
Eu sou a Luz.
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Aclamação
Jesus Cristo é o Meu Senhor.
Aleluia! (bis)

Ele ama-me, Ele ama-me.
Aleluia! (bis)

“Tu és o Messias, 
    o Filho de Deus vivo”

   Mt 16, 16

Rito Penitencial
Senhor tende piedade, piedade de nós (2x)
Piedade de nós Cristo tende, piedade de nós.
Piedade de nós Senhor tende, piedade de nós.

Ofertório
1. Se crês em Deus, 
se acreditas que Ele há-de voltar.
Segue o caminho 
que Jesus te veio ensinar.
Então verás, que a vida se pode tornar melhor.

Cantarei, cantarei 
o que Deus nos veio ensinar.
Que a maneira de chegar ao Céu
é amar, é amar, é amar, é amar
o pobre, o rico e o pecador
e tudo o que nesta vida 
é querido do Senhor!

2. Se Deus quiser, 
hei-de deixar de pensar em mim.
E assim roubar 
tempo ao tempo para O adorar!
Serei feliz e comigo será todo o que cantar. 

Glória
Glória, glória a Deus.
Glória, glória a Deus.
Glória, glória a Deus.
Glória, glória a Deus.  (2x)

Sal-
Saboreai e vede como o 
Senhor é bom!
Saboreai e vede como o 

Oração Universal
Escuta, Senhor, a prece do teu Povo



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

Comunhão
Final

1. Fica entre nós, Senhor, neste dia;

Fica entre nós, dá-nos Tua luz:
a noite jamais há-de vir.
Fica entre nós, dá-nos Tua luz:
nos caminhos do mundo, Senhor.

2. Juntos iremos nós pelo mundo;
juntos iremos ter com os Homens. 

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;

Deus Eterno e Santo, Homem como nós.
Morto por amor, vives em nós
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.

Acção de Graças
1. Conheço um Coração tão manso, 
Humilde e sereno,
Que louva ao Pai 
por revelar Seu nome aos pequenos,
Que tem o dom de amar e sabe perdoar
E deu a vida para nos salvar.

Jesus, manda Teu Espírito
Para transformar meu coração. (2x)

Cordeiro de Deus
Cordeiro de Deus que tiras o pecado do mundo,
Tem piedade de nós, 
tem piedade de nós. (3x)
Tem piedade de nós. (bis)

Cordeiro de Deus que tiras o pecado do mundo,
Dá-nos a Tua paz, 
dá-nos a Tua paz, (3x)
Dá-nos a Tua paz

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.

Santo, Santo, Santo és Tu.   (bis)

Pai Nosso
Galego

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.


