
“A multidão dos que haviam abraçado a 
fé tinha um só coração e uma só alma”

Act 4, 32-35

Entrada
Todos os crentes viviam unidos
Uma só alma e um só coração!
Com o poder de Jesus dando ao mundo
O testemunho da ressurreição.
Uma só alma e um só coração,
Uma só alma e um só coração!

1. Na escuta da Palavra proclamamos
Uma só alma e um só coração!
Em cada eucaristia celebramos
Uma só alma e um só coração!
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Ofertório
1. Pela vida de todos nós
Que sorri ao nascer do sol
Pela fé e a dor de quem sofre.
Louvado sejas Senhor
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

Pela música e pela alegria
Que ecoam bem dentro de nós
Pelo sonho de um mundo de Paz
Louvado sejas Senhor
2. Pelo sol que aquece esta terra
Pela luz que ilumina o dia,
P’lo silêncio que fala de ti.
Louvado sejas Senhor

Aclamação
Aleluia, aleluia, 
o Senhor é nosso Rei! (2x)

Salmo Responsorial 
Aclamai o Senhor porque Ele é bom

O seu amor é para sempre

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

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)

Santo

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



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

Comunhão

Acção de Graças

Final

1. Quantas coisas quisera agradecer
Neste dia que é sol a despontar
Entre as nuvens que escondem Teu olhar
E sem deixar brilhar
Tua luz ao longo do caminho.

2. Obrigado, Tu ó meu Senhor,
Pelo amor que sempre eu senti,
Pela fé que em mim desabrochou,
Eu creio em Ti, Senhor,
Pois só Tu és o Deus do amor.

Graças Senhor.
Te dou graças pela vida que há no mundo.
Graças Senhor.
Pela chuva, pelo frio e o calor,
Pelo sol e as estrelas,
Pela terra e pelo mar,
Pela música que canta o Teu amor.   (2x)

Formamos um só Corpo em Cristo Jesus
Todos nós que comungamos 
o mesmo Senhor.
Formamos um só Corpo um Cristo Jesus!

1. Há um só corpo e um só Espírito;
Vós fostes chamados a uma só Esperança.

2. Há um só Senhor, uma só Fé, um só Baptismo;
Um só Deus e Pai, que está acima de todos e em 
todos.

3. Esforçai-vos por manter a unidade do espírito
Pelo vínculo da paz.

4. Com toda a humildade, doçura e paciência,
Suportai-vos uns aos outros na caridade.

5. A cada um de nós foi dada a graça,
Segundo a medida do dom de Cristo.

6. Vivendo a verdade na caridade,
Cresçamos em tudo para Cristo.

Proclamai com alegria
Às nações do mundo inteiro:
O Senhor salvou o seu povo. Aleluia!

1. O Senhor venceu a morte, 
o Senhor Ressuscitou
Também nós ressuscitamos; 
O Senhor nos libertou

Gesto de Paz
A paz esteja connosco

Pai Nosso
Sal da Terra


