
Entrada
Senhor, a minha vida está em Ti,
Em Ti está a justiça que procuro,
Busco o meu viver na Tua Paz,
Ajuda-me, Senhor, a ser capaz.

1. Deixa que eu veja com os meus olhos
O que devo escolher e rejeitar,
Ajuda-me, Senhor, a procurar
Aquilo porque agora irei lutar.

2. Ajuda-me, Senhor, a levantar,
Dá-me a Tua mão para seguir
A força que me ajuda a resistir
Em tudo o que não desejo cair.
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“Tende coragem, não temais. Aí está 
o vosso Deus.”

   Is 35, 4-7

Rito Penitencial
1. Senhor tem, Senhor tem, Senhor tem piedade.
Senhor tem, Senhor tem, piedade de nós.

2. Cristo tem...

 3. Senhor tem...

Glória

1. Louvor e glória ao Teu Nome, Aleluia, Aleluia!
Senhor Deus do universo, Aleluia, Aleluia!

2. Vinde, cantemos ao Senhor, Aleluia, Aleluia!
É Ele o nosso Criador, Aleluia, Aleluia!

3. Por nós Ele fez maravilhas, Aleluia, Aleluia!
Eterno é o Seu Amor, Aleluia, Aleluia!

4. Eu vou cantar para o Meu Deus, Aleluia, 
Aleluia!
Todos os dias da minha vida, Aleluia, Aleluia!

Glória a Deus, glória a Deus
Na terra e nos céus.     (bis)

Aclamação
1. Canta Aleluia ao Senhor! (2x)
Canta Aleluia, canta Aleluia!
Canta Aleluia ao Senhor!

2.  Ele é Senhor e Salvador! (2x)
Ele é Senhor, Ele é Senhor!
Ele é Senhor e Salvador!

Súplicas
Escutai Senhor, a nossa oração



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

Comunhão

Final
1. Sou apenas mais um cidadão que acredita no amor;
E quem crê por favor não disfarce a esperança que tem;
Quem não crê tem a minha amizade e respeito também.
Eu, porém, acredito em Jesus a quem chamo Senhor.

  É tempo de ser esperança
  É tempo de comunicar
  É tempo de ser testemunha de Deus
  Neste mundo que não sabe amar.  (2x)

Acção de Graças
1. Ilumina-me Senhor com o teu Espírito.
Transforma-me Senhor com o teu Espírito.
Ilumina-me Senhor com o teu Espírito.
Ilumina-me e transforma-me Senhor.

E deixa-me sentir
O fogo do teu amor
No meu coração Senhor.

2. Ressuscita-me Senhor com o teu Espírito.
Converte-me Senhor com o teu Espírito.
Ressuscita-me Senhor com o teu Espírito.
Ressuscita-me e converte-me Senhor.

3. Fortalece-me Senhor com o teu Espírito.
Consola-me Senhor com o teu Espirito.
Fortalece-me Senhor com o teu Espírito.
Fortalece-me e consola-me Senhor.

Gesto de Paz
A paz esteja connosco,  (3x)
Sempre connosco, sempre,
Sempre esteja a paz.

O amor de Cristo nos una,  (3x)
Sempre nos una, sempre,
Sempre como irmãos.

Santo
O Senhor é Santo, Ele está aqui.
O Senhor é Santo, eu posso sentir. (2x)

1. O Céu e a Terra, proclamam a Vossa glória.
Hossana, hossana, hossana nas alturas.
Bendito o que vem, em nome do Senhor.
Hossana, hossana, hossana nas alturas.

Felizes os convidados
Para a mesa do Senhor.

1. A todos Tu nos dás teu pão,
Nosso amigo és, Senhor.

Nosso amigo és, Senhor.

2. Tu és a paz e a alegria,
Nosso amigo és, Senhor.
Levar-Te-emos dia a dia,
Nosso amigo és, Senhor.

3. Ao meu irmão Tu queres que eu ame,
Nosso amigo és, Senhor.
Queremos caminhar contigo,
Nosso amigo és, Senhor.

Ofertório
1. Minha vida tem sentido
Cada vez que eu venho aqui,
E Te faço o meu pedido
De não me esquecer de Ti.
Meu amor é como este pão,
Que era trigo que alguém plantou. 
Depois colheu.
E depois tornou-se salvação
E deu mais vida e alimentou o povo meu.

Eu Te ofereço este pão,
Eu Te ofereço o meu amor.   (2x)

2. Minha vida tem sentido,
Cada vez que eu venho aqui,
E Te faço o meu pedido
De não me esquecer de Ti.
Meu amor é como este vinho
Que era fruto que alguém plantou. 
Depois colheu.
E depois encheu-se de carinho
E deu mais vida e saciou o povo meu.

Eu Te ofereço vinho e pão,
Eu Te ofereço o meu amor.   (2x)

Pai Nosso
Sal da Terra


