Comunhão
A semente_é a palavra de Deus, E o semeador é Cristo,
Quem ouve_a sua palavra viverá para sempre,
Viverá para sempre.
1- Feliz daquele que escolheis e chamais,
Para habitar em vossos átrios.
Seremos saciados dos bens da vossa casa,
Da santidade do vosso tabernáculo.
2- Visitastes a terra e a regastes. Enchendo-a de fertilidade,
As fontes do Céu transbordam em água, E fazeis brotar o trigo.
3- Assim preparais a terra,
Regais os seus sulcos e aplanais as leivas,
Vós a inundais de chuva, E abençoais as sementes.
4- Coroastes o ano com os vosso benefícios,
Por onde passastes brotou a abundância.
Vicejam as pastagens do deserto, E os outeiros vestem-se de festa.
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Ação de Graças
Tu, que nas margens do lago, Não buscaste nem sábios nem ricos
Mas só quiseste que eu Te seguisse.
Senhor, Tu fixaste meus olhos, Ternamente meu nome disseste.
Nesse lago eu deixei minha barca, Pois em Ti encontrei outro mar.
Tu, sabes bem o que eu tenho, Em meu barco: nem ouro, nem armas,
Somente as redes e meu trabalho.
IV. RITOS DE CONCLUSÃO
Final
Sois a semente que há-de crescer, sois a_estrela que há-de brilhar.
Sois o fermento da terra e_o sal, luz nova no mundo_alastrar.
Vós sois o sol da manhã a nascer, sois a_espiga que há-de crescer.
Vós sois no mundo denúncia do mal, profetas que vou enviar.
Ide, amigos, pelo mundo anunciando o amor,
Mensageiros da vida, do perdão e da paz.
Sede, amigos, testemunhas da minha ressurreição,
Sede minha presença: Eu convosco estarei.

«Aquele que recebeu a Palavra em boa terra
é o que ouve a Palavra e a compreende»

Mt 13, 1-23

I.RITOS INICIAIS

III.LITURGIA EUCARISTICA

Entrada

Ofertório

A. Já_se_ouvem nossos passos a chegar,
já_se_ ouvem nossas vozes de alegria,
neste dia que é uma bênção, para a Igreja reunida,
Jesus_Cristo nos congrega e faz irmãos.
Como são belos os pés, que anunciam a paz,
e_as_mãos que repartem o pão.
Na_refeição do Cordeiro, da palavra, vinho_e_pão,
somos_o povo de Deus em comunhão.
B. Todos vós que tendes sede,
vinde beber, à fonte da verdade.
Saciai a vossa fome, sem pagar, vinho nem pão.

Ofertório

Senhor

Senhor tende piedade de nós! (bis)
Cristo …..
Senhor…
I.LITURGIA DA PALAVRA
LEITURA I Is 55, 10-11«A chuva faz a terra produzir»

Meu Deus, na simplicidade do meu coração,
vos ofereço, vos ofereço, todas as coisas.
(H: Meu Deus, na simplicidade do meu coração,
vos ofereço, todas todas as coisas. Vos ofereço).
1. Recebei este pão fruto da terra, e_este vinho sinal de alegria.
2. Recebei nossas lutas e canseiras,
recebei nossa vida_entregue aos outros.
3. Recebei o louvor do vosso povo, aceitai a_oblação da sua vida.
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)

Salmo Responsorial 64 (65), 10abcd.10e-11.12-13.14 (R. Lc 8, 8)
A semente caiu em boa terra e deu muito fruto.

Pai Nosso

LEITURA II Rom 8, 18-23: «As criaturas esperam a revelação dos filhos de Deus»

Pai nosso…

Aclamação
Aleluia...
A semente é a palavra de Deus e o semeador é Cristo.
Quem O encontra viverá eternamente.
Aleluia ...
EVANGELHO Mt 13, 1-23: «Saiu o semeador a semear»

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!

