XVII Domingo do Tempo Comum
26 de Julho de 2009

“Jesus tomou os pães, deu graças e
distribuiu-os à multidão”
Jo 6,1-15

Entrada

1. Todos unidos formamos um só corpo,
Um povo que na Páscoa nasceu.
Membros de Cristo em sangue redimidos,
Igreja peregrina de Deus.
Dentro de nós vive o espírito de vida
Que o Pai pelo Filho enviou.
Ele nos anima, nos guia e alimenta,
Igreja peregrina de Deus.
Nós somos na terra
semente de outro reino,
Nós somos testemunhas do amor.
Paz que vence as guerras
E luz que vence as trevas,
Igreja peregrina de Deus.

Rito Penitencial

1. Senhor tem, Senhor tem, Senhor tem piedade.
Senhor tem, Senhor tem, piedade de nós.
2. Cristo tem...

3. Senhor tem...

Glória

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

1. Um mundo que vive sem sentido
Buscamos juntos a esperança
Sementes que anseiam brotar o amor
Viver já o reino do Senhor
2. Queremos crescer neste caminho
De fé esperança e caridade
Por isso Te pedimos de todo o coração
Faz-nos viver em união

Salmo Responsorial 144 (145)
Abris, Senhor, as vossas mãos
e saciais a nossa fome.

Aclamação

1. Jesus é, Jesus é o Senhor.
Jesus é, Jesus é o Senhor.
Jesus é, Jesus é o Senhor.
Aleluia, Aleluia,
Aleluia, Aleluia,
Aleluia, Aleluia!

2. Glória a Deus, glória, glória a Deus.
Glória a Deus, glória, glória a Deus.
Glória a Deus, glória, glória a Deus.

Ofertório

1. Vêde Senhor, quanta gente
nunca ouviu falar de Vós.
Quanta gente não sabe
que deve amar alguém.
Senhor, aceitai-nos assim.
2. Vêde Senhor, nós chegámos
prontos a dar o que temos.
A vida alegre ou triste,
o amor que em nós existe.
Senhor, aceitai-nos assim.
3. Dá-nos, Senhor, a coragem
Que tantas vezes nos falta,
P’ra irmos pelo mundo
Anunciar o amor.
Senhor, aceitai-nos assim.
4. Vêde Senhor, nós queremos,
ser instrumentos do Teu reino.
Espalhar a Paz, o Amor,
A Alegria, a Esperança.
Senhor, aceitai-nos assim.
5. Vêde Senhor, nós queremos
agradecer o que temos
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o céu e Teu amor.
Muito obrigado, meu Senhor.

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.

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)

Comunhão

Comei do pão, bebei do vinho,
quem vem a Mim não terá fome.
Comei do pão, bebei do vinho,
quem vem a Mim não terá sede.
1. Eu sou o pão da vida,
o pão que desceu do Céu.
2. Se alguém comer deste pão,
viverá para a eternidade.
3. O pão que desceu do céu,
é para dar a vida ao mundo!
4. Quem vem a Mim não terá fome;
quem crê em Mim não mais terá sede?
5. Em verdade Eu vos digo:
“Quem crê em Mim tem a vida eterna”.

Acção de Graças

Põe tua mão na mão
do meu Senhor da Galileia.
Põe tua mão na mão
do meu Senhor que acalma o mar.
Meu Jesus, que cuidas de mim,
noite e dia sem cessar!
Põe tua mão na mão
do meu Senhor que acalma o mar.

Final
Não vou só:
Tenho um amigo a meu lado.
Não vou só:
Eu sei que Deus está comigo.
1. Quando a jornada for dura
E a força já te faltar,
Levanta os olhos ao céu:
Só Deus te pode ajudar.

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.

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

