
“Eis o Cordeiro de Deus que tira o 
pecado do mundo”

   Jo 1, 29-34

Entrada

Rito Penitencial

Aclamação

1. Quando as trevas se dissiparam,
Quando amanheceu o Amor,
O Homem feliz vivia sem dor.
Quando depois a escuridão
Tornou a noite solidão
E o Homem sofria sem o seu Senhor.

Vem daí, vem daí,
É Deus que te chama,
É Deus que te ama,
O Deus que os Homens
Precisam de olhar.

Vem daí, vem daí,
É Deus que te manda

Pelo mundo inteiro,
És o Sal da Terra,

Luz sempre a brilhar.

1. Perdoa, Senhor, o nosso dia,
a ausência de gestos corajosos,
a fraqueza de actos consentidos,
a vida dos momentos mal amados.

2. Perdoa o espaço que Te não demos,
perdoa porque não nos libertámos,
perdoa as correntes que pusemos
em Ti, Senhor, porque não ousámos.

Aleluia, Aleluia, Aleluia.  (2x)

1. Cristo, Palavra eterna do Pai, Aleluia.
Nós te louvamos e te aclamamos. Aleluia.
Aleluia, Aleluia, Aleluia.  (2x)

A Ti a honra, a glória e louvor Aleluia.
Aleluia, Aleluia, Aleluia.  (2x)

3. Tu és caminho, verdade e a vida, Aleluia.
Tu tens palavra de vida eterna, Aleluia.
Aleluia, Aleluia, Aleluia.  (2x)
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Glória

Eu venho, Senhor, para fazer a vossa 
vontade

Salmo Responsorial 39 (40)

Glória, glória a Deus, nas alturas.
Glória, glória a Deus, e paz na terra
Aos homens por ele amados.
Glória, glória a Deus. (2x)

3. Contudo, faz-nos sentir,
perdoar é esquecer a antiga guerra.
E partindo, recomeçar de novo,
como o sol, que sempre beija a terra.



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

Cordeiro de Deus

Comunhão

Acção de Graças

Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do 
mundo,
tem piedade de nós, tem piedade de nós, (3x)
Tem piedade de nós.     (Bis)

1. No Espírito unidos somos um no Senhor,  (2x)
E imploramos que um dia nos unamos no amor.

Pelo amor conhecido é o cristão, pelo amor,
Pelo amor conhecido é o cristão.

2. De mãos dadas iremos, somos todos irmãos. (2x)
Pregaremos as novas, pois Deus guia as nações.

1. A fé é compromisso que é preciso repartir
Em terras bem distantes ou em nosso próprio lar.
Nós somos missionários; Eis a nossa vocação.
Jesus convida a todos, ai de mim se eu me calar.

Nesta mesa, ó Senhor, apresentamos
Pão e vinho, 
dons da terra e do trabalho.
Pela Igreja missionária vos louvamos.
Vêde a messe que precisa de operários. 
(bis)

2. Há muitos consagrados 
anunciando sem temer,
E tantos perseguidos dando a vida pela fé.
Mas quem faz de sua vida um sinal de comunhão
Também dá testemunho, 
nos convida à conversão.

Santo

Pai Nosso
Sal da Terra

1. Deus é Santo, Deus é forte;
Deus é bom e poderoso.
Terra e céus cantam os seus louvores:
Viva o Senhor que entre nós está!

2. Deus é justo e verdadeiro;
é o maior, mais importante.
Todos cantam o seu louvor:
Viva o Senhor que entre nós está!

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?

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)

3. Queres saber o segredo
do coração de Deus?
Volta a olhar o amor
Pela primeira vez.   (2x)

Ofertório

Oração Universal
Ouvi-nos Senhor, ouvi-nos Senhor.

Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo,
dá-nos a Tua paz, dá-nos a Tua paz,    (3x)
Dá-nos a Tua paz.


