Comunhão
1. Quando Te encontro descanso, Tu reconfortas minh’alma.

Cristo, Senhor, és o guia, O Bom Pastor que me conduz.
Minha vida e minha luz. (2x)

Paróquia de Na. Sra. da Assunção
Grândola

2. Por Teus caminhos me guio, Para louvor do Teu nome.

3. Não temerei os perigos, Pois sei que Tu ‘stás comigo.
4. O Teu festim me conforta, Faz-me cantar de alegria.
5. Tua bondade me ajuda, No viver de cada dia.

6. Minha morada p’ra sempre, Seja Tua casa, Senhor.
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Ação de Graças
Eu não sou nada e do nada nasci, Mas Tu me amas e morreste por mim;
Em frente à cruz eu só posso exclamar: Eu sou Teu! Eu sou Teu!
Toma meus braços, Te peço, toma meus lábios, Te amo,
Toma minha vida, ó Pai: eu sou Teu. (bis)Eu sou Teu.

Quando de joelhos eu Te olho Jesus,
Vejo Tua grandeza e minha pequenez.
Que posso eu dar-Te eu? Apenas, meu ser,
Eu sou teu, Eu sou Teu.
IV. RITOS DE CONCLUSÃO
Final
1. M: Escutai a Palavra do Senhor! (2x)
Falai, Senhor! Falai, Senhor! Que_o vosso servo_escuta. (2x)
2. H: Praticai a Palavra do Senhor! (2x)
Eu vou, Senhor, Eu vou, Senhor. Viver o Evangelho. (2x)

3. M: Anunciai a Palavra do Senhor! (2x)
Eu vou, Senhor,Eu vou, Senhor. Anunciar o Evangelho. (2x)

«Não temais os que matam o corpo»
Mt 10, 26-33

I.RITOS INICIAIS

III.LITURGIA EUCARISTICA

Entrada

Ofertório

Vamos caminhando, para_o teu altar
Cantando_e rezando para te louvar. (bis)

Ao teu altar nós levamos Senhor, As nossas ofertas de pão.
O pão do nosso trabalho sem fim, E o vinho do nosso cantar.
Será Senhor nossa justa inquietude, Amar a justiça e a paz.
Saber que virás saber que estarás
Partindo aos pobres teu pão (Bis)
A sede de tantos homens sem luz, A dor e o triste chorar
O ódio de tantos mortos sem fé, Cansados de tanto lutar.
Nesta patena da nossa oblação, Aceita a vida Senhor.

1. M: Qual trabalhador, que seu campo lavra,
Lança em nós Senhor, a tua palavra.

2. H: Somos o teu povo, somos tua herança,
Pelo Pão e o Vinho, és nossa_aliança.

Senhor
Senhor tem piedade de nós, somos o teu povo pecador.
Toma a nossa vida de pecado e dor;
Enche o nosso espírito de amor.
Cristo tem piedade de nós …
Senhor tem piedade de nós …

II.LITURGIA DA PALAVRA
LEITURA I Jer 20, 10-13: «Salvou a vida dos pobres das mãos dos perversos»

Salmo Responsorial
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Pela vossa grande misericórdia, atendei-me, Senhor. Atendei-me, Senhor.
LEITURA II Rom 5, 12-15: «O dom gratuito não é como a falta»

Aclamação
Aleluia...
Deus faz brilhar sobre nós a sua luz, Que toda a terra ilumina!
Eis a Palavra de Deus que é salvação. É Boa Nova de Vida.
Aleluia ...
EVANGELHO Mt 10, 26-33: «Não temais os que matam o corpo»

Santo
Santo, Santo, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor do Universo…
M: O Céu e a terra, proclamam para sempre a Tua glória
Hossana nas alturas … (bis)
Santo, Santo, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor do Universo…
M: Bendito Aquele que vem, em nome do Senhor
Hossana nas alturas … (bis)
Pai Nosso
Pai nosso…
Paz
Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo,
Tem piedade de nós! Tem piedade de nós. (3x) Tem piedade de nós. (bis)
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!

