
Entrada
1. Jesus é o caminho
Que nos leva à casa do Pai.
Ele é a Verdade e a Vida.
Vide e louvai!

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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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, ...

Enchei-nos da vossa misericórdia, 
será ela a nossa alegria.
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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!

Glória ao Senhor, Louvor ao Senhor,
Cantai-lhe terra inteira, 
bendizei o Seu Nome.
Glória ao Senhor, Louvor ao Senhor,
Anunciai a Sua Salvação.

em prece.

Súplicas

Glória

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.



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

Comunhão

Final
1. Queres saber de que cor
são os sonhos de Deus?
Volta a olhar o mundo
pela primeira vez.   (2x)

Pois o verbo de Deus
acampou entre nós.
Pois o verbo de Deus
acampou entre nós.   (2x)

2. Queres saber o lugar
da morada de Deus?
Volta a olhar o homem
Pela primeira vez.   (2x)

Acção de Graças
Eu por Ti

Gesto de Paz
Tenha a paz em Deus, irmão,
Tenha a paz em Deus, irmão,
Tenha a paz consigo,
Com seus amigos e seus irmãos.

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)

2. Como o Senhor nos amou, 
jamais alguém pode amar,
Em tudo o que nos legou 
manifesta o Seu amor.
Quem comer a Minha carne 
e beber o Meu sangue,
Permanecerá em mim e Eu nele. 

3. Sempre que este pão tomais 
e deste cálice bebeis,
Até que o senhor volte sua morte anunciais:
Quem tomar indignadamente 
este santo alimento,
Será réu do Corpo e Sangue do Senhor.

4. Como o Senhor nos amou, 
jamais alguém pode amar,
Reuniu os homens todos 
na justiça e na verdade.
Quem no mundo quer amar 
é um membro do seu corpo
Nada o pode separar do seu amor.

5. Se beberdes deste cálice 
e comerdes deste pão,
O senhor vos há-de dar 
o dom da ressurreição.
Do altar vamos partir 
ao encontro dos irmãos,
Levando a graça de Deus em nossas mãos.

Pai Nosso
Todo o mundo

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)

1. Como o Senhor nos amou, 
jamais alguém pode amar,
P’lo caminho da justiça nos ensina a caminhar
Quando estamos reunidos 
e partilhamos Seu pão
Ele nos dá o Seu amor e a Sua paz

É o Meu Corpo: tomai e comei.
É o Meu Sangue: tomai e bebei:
Porque Eu sou a vida, 
porque eu sou o amor.
Ó Senhor faz-nos viver no Teu amor.


