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“O Pão de Deus é o que desce do
céu para dar a vida ao mundo”
Jo 6,24-35

Entrada

1. Vamos caminhando lado a lado:
Somos teus amigos, ó Senhor!
Tua amizade é nossa alegria,
Por isso Te louvamos com amor.
2. Cristo é modelo de amizade,
Pois nos deu a vida por amor.
Dele recebemos força e alegria,
Para nos doarmos como irmãos.
3. Seja nosso encontro com o Pai
Um sinal da nossa união,
Para que, vivendo nós em sua graça,
Levemos paz e amor aos corações.

Rito Penitencial
1. Senhor, tem piedade de nós.
Somos o teu povo pecador.
Toma a nossa vida de pecado e dor.
Enche o nosso Espírito de amor.
2. Cristo, ...

3. Senhor, ...

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 77 (78)
O Senhor deu-lhes o Pão do Céu

Aclamação

Aleluia, Aleluia. Aleluia, Aleluia.
Aleluia, Aleluia.
Aleluia, Aleluia!!!
1. A Palavra de Deus é Vida,
a Palavra de Deus é Pão;
Pão que mata a fome de amor.
Aleluia, Glória ao Senhor!!!

Súplicas
Ouvi-nos Senhor (cantado)

Ofertório

Ao Altar do Senhor vamos com amor,
A entregar ao Senhor
o que Ele nos deu. (bis)
1. Pão lhe trazemos, trigo de Deus,
Para a mesa que Ele nos preparou.
Vinho trazemos, vinha de Deus,
Para a festa da comunhão.
2. Luzes trazemos para iluminar
A santa mesa do nosso altar.
Flores trazemos para alegrar
Esta comida de amizade.
3. Os nossos corpos, a nossa dor,
Nosso estudos demos ao Senhor.
Toda a vida queremos dar,
Para a oferta de Cristo no altar.

Santo
Deus é santo, Deus é forte;
Deus é bom e poderoso.
Terra e céus cantam os seus louvores;
Viva o Senhor que entre nós está!
Deus é justo e verdadeiro;
É o maior, mais importante.
Todos cantam o seu louvor:
Viva o Senhor que entre nós está!

Pai Nosso

J. Rocha Monteiro (Pe. Zé Vieira)

Gesto de Paz

1. A paz esteja connosco,
A paz esteja connosco,
A paz esteja connosco!
Sempre connosco, sempre,
Sempre esteja a paz!

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

Cantarei ao Senhor enquanto viver.
Louvarei o meu Deus
enquanto existir,
n’Ele encontro a minha alegria,
n’Ele encontro a minha alegria,

Final
Ide em nome do Senhor,
Com justiça, paz e amor.
Fazei um mundo melhor,
Ide em nome do Senhor.
1. A quem tiver fome
Dai de comer.
A quem tiver sede
Dai de beber.
Ao oprimido
Libertação.
Lutai contra a guerra e exploração.

2. O amor de Cristo nos una,
O amor de Cristo nos una,
O amor de Cristo nos una!
Sempre nos una, sempre,
Sempre como irmãos!
Para mais informações consulte: www.paroquia-sppv.pt

