Assunção da Virgem Santa Maria
15 de Agosto de 2009

“A minha alma glorifica o Senhor e o
meu espírito se alegra em Deus meu
Salvador”
Lc 1, 39-56

Entrada

Glória

Ó Maria minha mãe
Mãe de toda a humanidade,
Sê farol e minha luz,
Caminho certo para Jesus.

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

Maria mãe serena,
Sou jovem peregrino.
Acolhe-me em teu regaço,
Ilumina o meu caminho.

À Vossa direita, Senhor, a Rainha do Céu
RUQDGDGRRLURPDLV¿QR

Pelas estradas vou andando,
Vou de cidade em cidade.
Faz de mim Tua mensagem
De Paz, Amor e Amizade.
Teu calor é meu conforto,
Meu escudo e minha espada.
De Ti vem minha força
Maria mãe, Imaculada

Rito Penitencial

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

Salmo Responsorial
Aclamação

Jesus Cristo é o Meu Senhor.
Aleluia! (bis)
Ele ama-me, Ele ama-me.
Aleluia! (bis)

Súplicas

Po intercessão de Maria, ouvinos Senhor

Ofertório
Uma espiga dourada p’lo sol,
cacho de uvas que um homem cortou,
se convertem p’ra nós em pão e vinho
de amor,
no Corpo e Sangue do Senhor.
(2x)
1. Comungamos a mesma comunhão,
somos trigo do mesmo semeador,
um moinho, a vida nos tritura com dor,
Deus nos faz Eucaristia no amor.
2. Como grãos que fazem um só pão,
como notas do mesmo cantar,
como gotas de água que se fundem no mar,
os cristãos um só corpo vão formar.

Santo
Senhor, Tu és santo, Senhor Tu és bom. (3x)
6HQKRU7XpVYLGDHJOyULDVHP¿P [
Senhor, Tu és santo, Senhor Tu és bom. (3x)

Pai Nosso

1. Todo o mundo é um hino de glória
À grandeza de Deus Nosso Rei;
Cada homem é a imagem sagrada
Do amor de Deus Nosso Pai.

Comunhão
O trigo que Deus semeou
No seio de Maria,
Tornou-se para nós Pão do Céu
Que nos dá vida e salvação eterna.
Cantai ao Senhor um cântico novo
Pelas maravilhas que Ele operou,
A sua mão e o seu santo braço
Lhe deram a vitória.
O Senhor deu a conhecer a salvação,
Revelou, aos olhos das nações, a sua
5HFRUGRXVHGDVXDERQGDGHH¿GHOLGDGH
Em favor da Casa de Israel.
2VFRQ¿QVGDWHUUDSXGHUDPYHU
A salvação do nosso Deus.
Aclamai o Senhor, terra inteira,
Exultai de alegria e cantai.

Acção de Graças
0DJQL¿FDWPDJQL¿FDW
PDJQL¿FDWDQLPDPHD'RPLQXP
0DJQL¿FDWPDJQL¿FDW
PDJQL¿FDWDQLPDPHD

Final

Aleluia, Deus Pai e Senhor!
Aleluia, p’lo Teu grande amor. (bis)

Nossa Senhora do sim,
Maravilha, Virgem Mãe.
Cuida, Maria, de mim
E que eu diga sim também.

2. Na alegria dos dias felizes,
Na tristeza dos dias sombrios,
Não nos deixes em tua amizade
Com Teu Filho sem luz e verdade.

Chamou o Anjo de Deus!
Maria não tenhas medo,
Serás mãe do Filho Eterno
Eis revelado o segredo!

Gesto de Paz
Shalom para ti, shalom para ti,
Shalom, shalom.
Deus te dê o amor,
Deus te dê a paz,
Shalom, shalom!

Maria era o povo eleito
Cheio duma antiga esperança,
Por isso ao querer de Deus
5HVSRQGHXFRPFRQ¿DQoD

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

