
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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“Eu sou o Pão vivo que desceu do 
Céu. Quem comer deste Pão viverá 

eternamente”
    Jo 6, 41-51

Rito Penitencial
1. Perdoa Senhor o nosso dia,
A ausência de gestos corajosos,
A fraqueza de actos consentidos,
A vida e os momentos mal amados.

2. Perdoa o espaço que Te não demos, 
perdoa porque não nos libertámos, 
perdoa as correntes que pusemos
Em Ti, Senhor porque não ousámos.

Saboreai e vede como o Senhor é bom

Salmo Responsorial

Glória
(Rezado)

Aclamação
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!
Glória ao Senhor.
Glória ao Senhor, nosso Pai (3x)
Glória ao Senhor.

Súplicas
Escutai Senhor, a nossa oração.

3. Contudo faz-nos sentir, 
perdoar é esquecer a antiga guerra
e, partindo, recomeçar de novo
como o sol que sempre beija a terra.



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

Comunhão

Final
1. O Espirito é força que nos liberta,
caminha, caminha, caminha na luz.
Ele faz de nós a Igreja em festa,
caminha, caminha, caminha na luz.

Caminha na luz, caminha na luz,
caminha na luz, caminha na luz 
do Senhor.

Acção de Graças
Quanta alegria é para mim Tua presença!
Quanta alegria, quanta alegria é para 
mim!

1. Se dois ou três unirem sua voz,
Cristo está no meio de nós.

Gesto de Paz
1. A Paz vai correndo como 
um rio,
Vai correndo de mão para 
mão.
Vai correndo p’ro deserto,
Libertando o meu irmão.

2. A Luz....

3. O Amor...

Santo
Senhor, Tu és santo, Senhor Tu és bom.(3x)

Senhor, Tu és santo, Senhor Tu és bom.(3x)

Não podemos caminhar,
Com fome e sem amor:
Dá-nos sempre deste Pão:
Teu Corpo e Sangue, Senhor.

Comamos todos deste Pão 
que o Pai do Céu nos dá;
Pão que a todos nos traz 
força e luz no longo caminhar.

Nós somos peregrinos Teus; 
Senhor, vamos a Ti
Na alegria de encontrar a paz 

O povo em marcha para Deus, 
caminha rumo à paz;
A esperança de chegar a Ti
 é bálsamo na dor.

Ofertório
1. Ofertas singelas, pão e vinho
Sobre a mesa colocamos.

E aqui depositamos.

É Teu também nosso coração.

Aceita, Senhor, a nossa oferta,
Que será depois, na certa,
O Teu próprio ser. (bis)

2. Recebe, Senhor, da natureza
Todo o fruto que colhemos.
Recebe o louvor das nossas obras

3. Sabemos que tudo tem valor
Depois que a terra visitaste,
Embora tivéssemos pecado,
Foi bem mais o que pagaste

Pai Nosso
Pai Nosso, que o Teu Reino 


