Comunhão
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.

Paróquia de Na. Sra. da Assunção

1. Eu sou o pão da vida, o pão que desceu do Céu.

Grândola

2. Se alguém comer deste pão, viverá p’ra 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.
5. Em verdade Eu vos digo: quem crê em Mim tem a vida eterna.

Domingo XVII do Tempo Comum
30 de julho de 2017

IV. RITOS DE CONCLUSÃO
Final
Ide por todo o mundo, anunciai a Boa nova. (bis)
1. Os céus proclamam a glória de Deus,
E o firmamento anuncia a obra das suas mãos.
O dia transmite ao outro esta mensagem,
E a noite a dá a conhecer à outra noite.

«Vendeu tudo quanto possuía para comprar

aquele campo»

Mt 13, 44-52

I.RITOS INICIAIS
Entrada
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 que vieste chamar, Os corações arrependidos
Piedade, piedade, piedade de nós!
Ó Cristo que vieste salvar, Os pecadores humilhados
Piedade, piedade, piedade de nós!

Senhor que intercedeis por nós, Junto a Deus Pai que nos perdoa
Piedade, piedade, piedade de nós!

II.LITURGIA DA PALAVRA
LEITURA I 1 Reis 3, 5.7-12 «Pediste a sabedoria»

Salmo Responsorial 118 (119), 57.72.76-77.127-128.129-130 (R . 97a )
Quanto amo, senhor a vossa lei.
LEITURA II Rom 8, 28-30 «Predestinou-nos para sermos conformes à imagem do seu Filho»

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 13, 44-52 «Vendeu tudo quanto possuía para comprar aquele campo»

III.LITURGIA EUCARISTICA
Ofertório
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.
Santo

(Italiano)

Santo, Santo, Santo, Senhor Deus do Universo
M: O Céu e a terra proclamam a Vossa Glória!
Hossana…
H: Bendito O que vem, em nome do Senhor
Hossana…
Pai Nosso
Pai nosso…
Paz (Elvis)
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!

