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

1. 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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Defendei-me, Senhor: 
Vós sois o meu refúgio!
Defendei-me, Senhor.
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Aclamação
Aleluia! Aleluia! Aleluia amén!
Amén! Aleluia! Aleluia amén.

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

2. Criou-nos para sermos fi lhos,
Fez-nos herdeiros do Seu Reino.

3. Encaminhou-nos para Cristo,
Pelas palavras dos Profetas.

4. Em Cristo fez-se igual aos homens,
Anunciou a Boa Nova.

Glória

“Reunirá os seus eleitos dos quatro 
pontos cardeais”

    
    Mc 13, 24-32

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, ...

1. Cantemos glória ao nosso Deus
P’las maravilhas que Ele fez.

Ofertório
1. Pela vida de todos nós, 
que sorri ao nascer do sol,
Pela fé e a dor de quem sofre, 
Louvado sejas Senhor.



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

Comunhão

Final
1. O Espirito é força que nos liberta,
caminha, caminha, caminha na luz.
Ele faz de nós a Igreja em festa,
caminha, caminha, caminha na luz.

Caminha na luz, caminha na luz,
caminha na luz, caminha na luz do Senhor.

Acção de Graças
1. Deixa que o Amor de Deus te toque,
Com Seu Espírito de Luz
E tua alma gritará de alegria!
Deixa que Ele te sacie
E o Seu Espírito de Amor,
Descerá em teu coração e dar-te-á paz. 

Jesus, oh Jesus
Enche-nos de Ti! (bis)

2. Oh, vem cantar com alegria
Que Deus encheu teu coração
E tuas mãos se elevam para O bendizer.
Entrega-Lhe as tuas dores
E as tuas preocupações
E Ele virá e tomará conta de ti.

Gesto de Paz
Paz, paz, proclama o teu Senhor.
Paz, paz, com Cristo, Redentor.

Santo
Santo, Santo, Santo, Santo é o Senhor.
Santo, Santo, Santo, é o nosso rei de Amor.
Santo, Santo, Santo, é Ele que nos redime.

Porque Senhor é Santo
E a terra cheia da Sua glória está. (2x)

Céus e a terra passarão, 
Suas palavras não passarão (2x)
Não, não, não, não,
não, não passarão (2x)

Bendito o que vem, em nome do Senhor.
Hossana nas alturas ao Filho de David.
Bendito o que vem, em nome do Senhor.

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

Comei do pão, bebei do vinho,
quem vem a Mim não terá fome.
Comei do pão, bebei do vinho,
quem vem a Mim não terá sede.

1. Eu sou o pão da vida,
o pão que desceu do Céu.

2. Se alguém comer deste pão,
viverá para a eternidade.

3. O pão que desceu do céu,
é para dar a vida ao mundo!

4. Quem vem a Mim não terá fome;
quem crê em Mim não mais terá sede?

5. Em verdade Eu vos digo:
“Quem crê em Mim tem a vida eterna”.

Pelo Pão que nos faz viver, 
pelo vinho que nos sacia,
Pela fome de tantos sem pão, 
Louvado sejas Senhor!

Louvado sejas Senhor, 
Louvado sejas,
Louvado por estes dons que nos dás, 
Louvado sejas. (2x)

2. Pela música e pela alegria, 
que ecoa bem dentro de nós,
Pelo sonho de um mundo de Paz, 
Louvado sejas Senhor.
Pelo sol que aquece esta terra, 
pela luz qu’ilumina o dia,
Pelo silêncio que fala de Ti, 
Louvado sejas Senhor!


