
Entrada
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.

3. Lado a lado haveremos 
todos de trabalhar,  (2x)
E o amor e a justiça hão-de um dia vencer.

4. Glória a Deus, entoemos, nosso Pai criador,
E louvemos a Cristo que nos veio salvar,
E ao Espírito Santo que nos vem congregar.
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“ Quem não é contra nós é por nós. 
Se a tua mão é para ti ocasião de es-

cândalo, corta-a”
      Mc 9, 38-43.45.47-48

Rito Penitencial
Senhor, tem piedade; Senhor, tem piedade;
Senhor, tem piedade de nós.                (2x)

Cristo, tem piedade; Cristo, tem piedade;
Cristo, tem piedade de nós.                  (2x)

Senhor, tem piedade; Senhor, tem piedade;
Senhor, tem piedade de nós.                (2x)

 Os preceitos do Senhor 
alegram o coração.
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Aclamação
Aleluia! (4x)   (bis)

1. Cristo Jesus está no meio de nós,
Hoje e sempre, Aleluia!                   (bis)

Glória e louvor para Ti Meu Senhor, 
Aleluia.  Aleluia.
Pelo amor e alegria que nos dás em 
cada dia, Aleluia.  Aleluia.

1. Um mundo que vive sem sentido
Buscamos juntos a esperança
Sementes que anseiam brotar o amor
Viver já o reino do Senhor.

2. Queremos crescer neste caminho
De fé, esperança e caridade
Por isso Te pedimos de todo o coração
Faz-nos viver em união.

Escutai, Senhor, a nossa oração.
Súplicas

Glória



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

Comunhão

Final
Louvado sejas, ó meu Senhor! (4x)

1. Nós queremos louvar-Te, em todo o tempo,
Pela lua, o sol e as estrelas;
E por todas as Tuas criaturas
Que há no mundo e são tão belas!

2. Pela terra, que a todos nos sustenta,

Pelo dia, com sol ou em tormenta,
Nós cantamos os Teus louvores!

Acção de Graças
Jesus Cristo é o Senhor,
o Senhor, o Senhor!
Jesus Cristo é o Senhor,
Glória a Ti, Senhor!

1. Da minha vida Ele é o Senhor!
Da minha vida Ele é o Senhor!
Da minha vida Ele é o Senhor!
Glória a Ti, Senhor!

Gesto de Paz
1. A Paz vai correndo como um rio,
Vai correndo de mão para mão.
Vai correndo p’ro deserto,
Libertando o meu irmão.

2. A Luz....    3. O Amor...

Santo
1. 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)

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

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.

Pai Nosso
Gregoriano

Ofertório
1. Esta sede de Te encontrar em mim
De correr p’ra Ti, de estar junto de Ti.
Guias pelos vales o decurso do meu rio.
Única razão és Tu, único sustento Tu,
A minha vida existe porque existes Tu.

Tudo gira à Tua volta em função de Ti
Não importa quando, onde e o porquê.

mas existe um ponto a brilhar p’ra mim:

A estrela polar és Tu, a estrela segura Tu,
a minha vida existe porque existes Tu.

3. Brilha a Tua luz no centro do meu ser,
dás sentido à vida que em mim nasceu:
tudo o que farei será somente amor.
Único sustento és Tu, a estrela polar Tu,
a minha vida existe porque existes Tu.


