
Entrada
Deus está aqui
Tão certo como o ar que respiro,
Tão certo como a manhã que se levanta,
Tão certo como este canto que podes ouvir.

1. Tu O podes sentir, 
movendo-se por entre os ramos,
Tu O podes ouvir, cantando connosco aqui,
Tu O podes levar, quando por esta porta saias,
Tu O podes guardar para sempre 
no teu coração.

XXII Domingo do Tempo Comum
30 de Agosto de 2009

“Este povo honra-Me com palavras, 
mas o seu coração está longe de 

Mim”
   Mc 7, 1-8

Rito Penitencial
Senhor tende piedade, (3x)
Piedade de nós.

Cristo tende piedade, (3x)
Piedade de nós.

Senhor tende piedade, (3x)
Piedade de nós.

Ensinai-nos, Senhor, quem viverá em 
Vossa casa

Salmo Responsorial

Glória

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.

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

Aclamação
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!
Glória ao Senhor.

Glória ao Senhor, nosso Pai   (3x)
Glória ao Senhor.

Súplicas
Ouvi-nos Senhor (cantado)



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

Comunhão

Final
Cristo quer a tua ajuda
Para amar, para amar,
Cristo quer a tua ajuda
Para amar.                            (bis)

Não te importes da raça,
Nem da cor da pele,
Ama a todos como irmãos
E faz o bem.                        (bis)

Acção de Graças
Deus é amor. Atreve-te a viver por 
amor. Deus é amor, nada há a temer.

Cordeiro de Deus
Cordeiro de Deus, (3x)
Que tirais o pecado do mundo,
Tende piedade, (3x)
De nós, Senhor!
Tende piedade, (3x)
De nós!                            (bis)

Cordeiro de Deus, (3x)
Que tirais o pecado do mundo,
Dai-nos a paz, (3x)
Senhor, Senhor!
Dai-nos a paz, (3x)
Senhor!

Santo
Tu, Senhor, és meu Deus,

Tu, Senhor, és meu Deus,
Faz nascer o Amor e Luz.

Hossana! Hossana! No mais alto dos céus!   
(2x)

1. Só Tu és Santo, Só Tu és Deus.  (2x)
Só Tu és Grande, Só Tu és Deus.   (2x)

Dou-vos um mandamento novo,
Dou-vos um mandamento novo:
Que vos ameis uns aos outros
Como Eu vos amei.

1. Quando todos vos amardes como irmãos,
Será esse o testemunho do meu Reino.
Quando todos praticardes a justiça,
Dais ao mundo a conhecer o Evangelho.

Pelas obras da verdade e do amor,
Anuncia a certeza de um caminho,
Aproxima os que vivem sem esperança.

3. Se guardardes os preceitos que vos deixo
Tereis força para vencer a opressão.

O meu Reino crescerá como um fermento.

4. Não ameis somente aqueles que vos amam,
Mas amai quem vos odeia e vos insulta:
É assim a nova lei que venho dar-vos;
Sereis felizes se a quiserdes praticar.

5. Não julgueis para que não sejais julgados;
Procurai primeiro a trave que vos cega;
Tudo quanto desejardes que vos façam,
Fazei vós, que é esta a lei e os profetas.

Ofertório
1. Eu não sou nada e do nada nasci,
Mas Tu me amas e morreste por mim.
Junto à cruz eu só posso exclamar:
Eu sou Teu! Eu sou Teu!

Toma meus braços, Te peço;
toma meus lábios, Te amo;
toma a minha vida,
ó Pai: Eu sou Teu!   (2x)

Eu sou Teu.

2. Quando de joelhos eu Te olho, Jesus,
Vejo Tua grandeza e minha pequenez.
Que posso dar-Te eu? Apenas meu ser!
Eu sou Teu! Eu sou Teu!

Pai Nosso
(rezado)


