Comunhão

Paróquia de Na. Sra. da Assunção

Tomo este pão e este vinho,
em memória do meu Salvador;
tomo este pão e este vinho:
são o Corpo e Sangue do Senhor.
1. Bebendo_o Teu sangue neste cálice, bebo_o sangue da nova_aliança,
o que derramaste pelos homens, para remissão e esperança.
2. Tomando este pão que_é Teu corpo, comungo a_Igreja transcendente,
faz Teu corpo eterna a_minha alma, pela fé me salva para sempre.
3. Levarei comigo a Tua luz, irei pelo mundo anunciar
que por nós morreste numa cruz, mas quiseste o_mundo transformar.
4. Comendo_o Teu corpo que foi trigo, suado nas mãos do_lavrador,
levo a Tua força que_alimenta, p’ra mudar o mundo com amor.
5. Eu venho faminto a esta mesa, onde Tu Te dás em plenitude,
venho comungar a esperança, a vida da minha juventude.
Ação de Graças
Estou pensando em Deus, estou pensando no Amor.
Tudo seria bem melhor, se o Natal não fosse um dia
E se as mães fossem Maria, e se os pais fossem José
E se a gente se parecesse, com Jesus de Nazaré.
IV. RITOS DE CONCLUSÃO
Final
Como é lindo ver, descer pela montanha,
Os pés do mensageiro da paz.
1. O Senhor enviou os seus discípulos, mandou-os de dois em dois.
2. Mandou-os pelas cidades, e lugares onde ele iria.
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I.RITOS INICIAIS

III.LITURGIA EUCARISTICA

Entrada

Ofertório

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.
Senhor
Senhor, tem piedade! Ó Cristo, tem piedade!
Senhor, tem piedade, tem piedade de nós! (bis)

1. No altar do Senhor apresentamos, pão e vinho para o Sacrifício.
Aceitai, Senhor, os dons do nosso amor. (bis)
2. Pão e vinho depois se tornarão, Corpo e Sangue de Nosso Senhor.
3. Como eles também a nossa vida, se transforme em Sua própria vida.
4. Nossa oferta fazemos co`alegria, pois a Deus nós tudo entregamos.
Santo

Santo, Santo é o Senhor, Senhor Deus do Universo.
O céu e_a terra proclamam, A vossa Glória! (2x)
O céu e a Terra proclamam, a Vossa Glória, Hossana nas alturas!
Bendito O que vem, em nome do Senhor. Hossana nas alturas!
Pai Nosso

II.LITURGIA DA PALAVRA
LEITURA I Ex 19, 2-6a
«Sereis para Mim um reino de sacerdotes, uma nação santa»

Salmo Responsorial

61 (62)

Nós somos o povo de Deus, as ovelhas do seu rebanho.
Nós somos o povo de Deus.
LEITURA II I Rom 5, 6-11
«Se fomos reconciliados pela morte do Filho, com muito mais razão seremos salvos pela sua vida»

Aclamação
Aleluia ...
Está próximo o reino de Deus.
Arrependei-vos e acreditai no Evangelho.
Aleluia ...

EVANGELHO Mt 9, 36 – 10, 8: «Chamou os doze discípulos e enviou-os»

Pai nosso Tu que estás, Nos que amam a verdade.
Faz com_que_o reino que por ti se deu,
Chegue em breve ao nosso coração,
E o amor, que o Teu Filho, nos deixou... O amor! Venha habitar, em nós.
(Pai nosso rezado)

E no Pão da Unidade, Cristo dá-nos Tua Paz,
E perdoa todo o nosso mal, Como perdoamos aos irmãos
Não permitais, que caíamos em tentação,
Oh Senhor! E tem piedade… do mundo!
(para acabar) E tem piedade…do mundo!

Paz
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo,
Tende, tende piedade de nós! (2x)

Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo,
Dá-nos, dá-nos a Tua paz!

