Festa do Cristo Rei
22 de Novembro de 2009

“É como dizes: sou Rei”
Jo 18, 33b-37

Entrada
Vinde, louvai o Senhor!
Vinde, cantai seu amor!
Vinde, aclamai o seu nome:
Cristo Jesus, salvador.
(2x)
1. Vinde à festa da vida que Cristo nos dá.
Festa de paz, alegria, amor e perdão.
E todos unidos à volta do altar,
Louvemos o Senhor.
2. Vinde à ceia de Cristo, do vinho e do pão.
Vinde escutar a palavra, a voz do Senhor.
E todos unidos à volta do altar,
Louvemos o Senhor.

Rito Penitencial
Senhor tende piedade, piedade de nós, (2x)
Piedade de nós.
Cristo tende piedade de nós,
Piedade de nós.
Senhor tende, piedade de nós.
Piedade de nós.

Glória
Glória, glória a Deus.
Glória, glória a Deus.
Glória, glória a Deus.
Glória, glória a Deus. (2x)

1. Nós Te louvamos e Te bendizemos,
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Te damos graças, Senhor
2. Senhor Jesus, Filho Unigénito
Senhor Deus, Cordeiro de Deus,
Filho de Deus nosso Pai.
3. Tu que tiras o pecado do mundo,
Tu que estás à direita do Pai,
Tem piedade de nós.
4. Só Tu és Santo, só Tu o Senhor,
Tu altíssimo, Jesus Cristo,
Na glória de Deus Pai.

Salmo Responsorial 92 (93)
O Senhor é rei num trono de luz.
O Senhor é rei.

Aclamação
Aleluia, aleluia, o Senhor é nosso Rei!
1. Cantai ao Senhor um cântico novo,
porque Ele operou maravilhas;
Seu braço lhe deu a vitória,
a Ele glória e louvor.

Súplicas

Escuta, Senhor, a prece do Teu Povo.

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”.
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,
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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.

Santo
Santo é o Senhor meu Deus, digno de louvor.
A Ele o poder, toda honra e glória. (bis)
Hossana! x4
Hossana, ò Senhor!
Bendito o que vem em nome do Senhor.
Como todos os santos cantamos para Ele. (bis)

1. O Espírito do Senhor está sobre mim:
E enviou-me a anunciar
a Boa Nova do seu Reino,
E proclamar a graça e a salvação do Nosso Deus.
Diz o Senhor!
2. O Espírito do Senhor está sobre mim:
E todo aquele que
acredita em Mim, Possui a Vida eterna.
Deus enviou Seu Filho ao mundo para o salvar.
Diz o Senhor!
3. O Espírito do Senhor está sobre mim:
Eu sou o Pão que o Pai vos manda
para dar a vida ao mundo.
O Pão do Céu:
Quem comer deste Pão vive por Mim.
Diz o Senhor!
4. O Espírito do Senhor está sobre mim:
Permanecei no Meu amor
a amai-vos todos uns aos outros.
Tereis em vós a vida e a alegria de Meu Pai.
Diz o Senhor!

Acção de Graças
O... Adoramus te o Christe.

Te adoramos ó Cristo.

Final

Pai Nosso

(que o Teu Reino venha sobre esta terra)

Gesto de Paz

Como é bom, como é suave
Vivermos todos juntos

(bis)

Juntos como irmãos,
Vivermos todos juntos.

(bis)

O Teu Reino, Senhor, é justiça,
O Teu Reino, Senhor, é perdão,
O Teu Reino, Senhor, é verdade,
O Teu Reino é, Senhor, salvação.
1. O Teu Reino foi ganho na Cruz.
O Teu Reino foi ganho na dor.
O Teu Reino congrega Teu povo.
O Teu Reino é de Paz e Amor.

Comunhão
Eu vim para que todos tenham vida,
E vida em abundância.
Eu vim para que todos tenham vida,

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

