
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.

Solenidade de Todos os Santos
1 de Novembro de 2009

É esta a geração daqueles que Vos pro-
curam, daqueles que Vos procuram, 

Senhor, Senhor. É esta a geração
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Aclamação
Aleluia, Aleluia. Aleluia, Aleluia. 
Aleluia, Aleluia. Aleluia, Aleluia!!!

1. A Palavra de Deus é Vida,
a Palavra de Deus é Pão;
Pão que mata a fome de amor.
Aleluia, Glória ao Senhor!!!

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

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
Vós todos os que tendes sede,
Vinde à torrente das águas.
Bebei da fonte da vida

1. Como suspira o veado 
pelas correntes das águas,
Assim minha alma suspira por vós, Senhor.

2. Minha alma tem sede de Deus, 
do Deus vivo.
Quando irei contemplar a face de Deus.

Baptismo

“Alegrai-vos e exultai, porque é gran-
de nos Céus a vossa recompensa”

     Mt 5, 1-12a



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

Comunhão

Final
1. Sois a semente que há-de crescer, 
sois a estrela que há-de brilhar.
Sois o fermento da terra e o sal, 
luz nova do mundo a alastrar.
Vós sois o sol da manhã a nascer, 
sois a espiga que há-de crescer.
Vós sois no mundo denúncia do mal, 
profetas que vou enviar.

Ide, amigos, pelo mundo 
anunciando o amor,
Mensageiros da vida, do perdão e da paz.
Sede, amigos, testemunhas 
da minha ressurreição,
Sede minha presença: Eu convosco estarei.

Acção de Graças
O reino de Deus é um reino de paz, 
justiça e alegria. 
Senhor, em nós vem abrir 
as portas do Teu reino.

Gesto de Paz
Faz a Paz, escolhe o amor.
Vai, constrói um mundo melhor!
Abraça os homens: são teus irmãos!
Serás feliz na união!

Santo
Santo i Santo
Hossana, hossana, (3x)
Pa Deus riba di céu.

Santo i Santo
Hossana, hossana (I santo)
Hossana, hossana (I santo)
Hossana, hossana
Pa Deus riba di céu.

Céu cu terra
Hossana, hossana (Ta canta)
Hossana, hossana (Bo glória)
Hossana, hossana
Pa Deus riba di céu.

Bendito quel qui bin
Hossana, hossana (Qui bin,)
Hossana, hossana (Na bo nome)
Hossana, hossana
Pa Deus riba di céu.

Pai Nosso
Gregoriano

Partilhemos como o pão a nossa fé
Dêmos testemunho de esperança
Deus entregou a sua vida
E nós temos de O partilhar (2x)

1. Este pão nunca faltará
Multiplica-se durante a partilha
Só necessita das nossas mãos
Do desejo de dar

2. Ninguém acende uma candeia
Para a esconder debaixo da cama

Para guiar o nosso caminho

3. Deixemos dúvidas e temor
Apesar do mundo rir dos profetas
Testemunhemos corajosos
Ao serviço de Deus e do povo

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.

3. Vão sentar-se à mesa de Deus,

numa mesma esperança caminhando irão
e na vida como irmãos se hão-de amar.

Ouvi-nos Senhor. (Cantado)

Súplicas


