
Entrada
Somos povo do Senhor, Aleluia!
Peregrinos do amor, Aleluia!   (2x)

1. Somos, somos povo do Senhor.
Somos Jovens sem fronteiras 
Que em Cristo amigo procura
A liberdade.

2. Somos, somos povo do Senhor
Construtores da amizade
E unidos em Cristo formamos
Fraternidade.
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“Mestre, que eu veja”
      Mc 10, 46-52

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

2. Cristo tem...       3. Senhor tem...

O Senhor fez maravilhas em favor 
do Seu povo

Salmo Responsorial 125 (126)

Aclamação
1. Jesus é, Jesus é Senhor.
Jesus é, Jesus é Senhor.
Jesus é, Jesus é Senhor.

Aleluia, Aleluia,
Aleluia, Aleluia,
Aleluia, Aleluia!

2. Glória a Deus, glória, glória a Deus.
Glória a Deus, glória, glória a Deus.
Glória a Deus, glória, glória a Deus.

(rezado)

Somos o Teu povo ó Senhor, escuta a 
nossa prece

Súplicas

Glória

Ofertório
1. Não esperes pão se antes não semeaste,
colherás frutos mas primeiro há que podar.
Deus cuidará a obra que começou,
A mim, a ti só compete semear.

Daremos fruto abundante e saboroso,
Daremos fruto que há-de permanecer.
Se acreditarmos na Palavra de Jesus:
“Sem Mim nada podereis fazer”.



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

Comunhão Final
Dá-nos um coração grande para amar,
Dá-nos um coração forte para lutar.

1. Homens novos, criadores da história,
Construtores da nova humanidade!
Homens novos que vivem a existência,
Como risco de um longo caminhar!

Acção de Graças
1. Amor tão grande, Profundo e Sublime
Este é o amor do meu Criador
Não há nada no mundo, 
que possa igualar-se
Ao terno amor do meu Bom Jesus.

Deus de Amor (Deus de Amor)
Oh Deus de Amor (Oh Deus de Amor)
Tu és o único (Tu és o único)
O Deus de Amor (O Deus de Amor)
Não há outro Deus (Não não há)
Fora de Ti (Fora de Ti)
Fora de Ti (Para mim)
Para mim, (Para mim)
Não há Amor.

2. Só Ele nos Ama, 
nos compreende e nos guarda
De todos os males que existem aqui
Por isso O Adoro, com toda a minha alma
Porque nos deu o Senhor doce calma.

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
1. Santo, Santo, Santo é o Senhor, 
Deus do Universo.
Cheios estão os céus e a terra,
Da Tua glória, Hossana!

Hossana, Hossana, Hossana, nos céus. (2x)

2. Bendito o que vem em nome do Senhor.
Hossana nas alturas, Hossana!

Pai Nosso
J. Rocha Monteiro (Pe. Zé Vieira)

2. Não vivas sempre preso ao tempo que passou,
Que lindo o “hoje, aqui e agora” p’ra viver!
Se é Deus quem rega o que o homem semeou,

3. Enterra o medo, inimigo do amor,
Afasta as nuvens porque a luz deve brilhar.
Com muito amor, vai regando a semente,
A mim, a ti só compete semear.

2. Eu desejei ardentemente 

Ser só mais um no vosso grupo, 
comprometido com o mundo,
Dando a vida a cada um.

3. Eu desejei ardentemente 
viver trabalhando pelo Reino,
ser defensor dos meus irmãos, 
de cada homem desprezado,
dos que semeiam com trabalho.

4. Eu desejei ardentemente 
viver e morrer ao vosso lado,
Ser força e voz dos profetas, 
alimento desejado,
Pelos mais necessitados.

1. Eu desejei ardentemente 
comer esta Páscoa convosco,
Fazer-Me Pão, fazer-Me Vinho, 
ser companheiro de caminho,
e, mais que tudo, vosso amigo.

Tomai e comei, este é o Meu Corpo,
Tomai e bebei, este é o Meu Sangue,
Que por vós se entrega, 
que por vós se entrega. (2x)


