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ATENÇÃO GRUPOS DE CANTO
A partir deste mês o Canto de Aclamação ao Evangelho será PADRONIZADO.
Cantar sempre o “ALELUIA”, seguido do versículo do dia.
Portanto, para facilitar, não indicaremos mais o CD, ficando a critério de cada
grupo escolher a melodia que quiser. Sempre sairá no folheto o refrão com 3
vezes o “aleluia”, mas nada impede que música que escolher tenha mais ou
menos que 3 “aleluias”.

03 de junho: 9º Domingo do Tempo Comum
08 de junho: Solenidade do Sagrado Coração de Jesus
10 de junho: 10º Domingo do Tempo Comum
17 de junho: 11º Domingo do Tempo Comum
24 de Junho: Solenidade da Natividade de São João Batista
NOTA: os cantos para a festa do Sagrado Coração de Jesus sairão no folheto do dia 03 de junho
Momento
ENTRADA
ENTRADA – Dia 8
ATO PENITENCIAL
GLÓRIA
REFRÃO ORANTE
ACLAMAÇÃO
OFERTÓRIO
SANTO
COMUNHÃO
COMUNHÃO – Dia 8

Música
Vamos caminhando
Não sei se descobriste
Senhor
Hino de Louvor
Onde reina o amor
Aleluia
No teu altar, Senhor
Santo
Com amor eterno
Procuro abrigo nos corações

CD
O Senhor minha festa
Celebrações Especiais 2
Glorifica minha alma ao Senhor
Dia do Senhor
Cantos e Encantos
À escolha
O Senhor minha festa
A Ssma. Trindade no 3º. Milênio
O Senhor minha festa
Celebrações Especiais 2

ATENÇÃO: colocar os 2 cantos de entrada no folheto do dia 03
ENTRADA: Vamos caminhando
1. Vamos caminhando lado a lado, somos teus amigos, ó Senhor.
Tua amizade é nossa alegria, por isso, te louvamos, com amor.
2. Cristo é modelo de amizade, pois nos deu a vida por amor.
Dele recebemos força e alegria, para nos doarmos como irmãos.
3. Seja o nosso encontro com o Pai, um sinal da nossa união;
Para que, vivendo nós a sua graça. Levemos paz e amor aos corações.
4. Nossa luz e força é o Senhor, Ele que alegra nossa vida;
sendo nosso Deus, quer ser um irmão, por amor se faz nossa comida.

ENTRADA: Não sei se descobriste
1. Não sei se descobriste a encantadora luz no olhar da mãe feliz que embala o novo ser.
Nos braços leva alguém, em forma de outro eu. Vivendo agora em dois, se sente renascer.
Refrão: A mãe será capaz de se esquecer ou deixar de amar algum dos filhos que gerou?
E se existir acaso tal mulher, Deus se lembrará de nós em seu amor.
2. O amor de mãe recorda o amor de nosso Deus; tomou seu povo ao colo; quis nos atrair.
Até a ingratidão inflama seu amor: um Deus apaixonado busca a mim e a ti.
ATO PENITENCIAL: Senhor
1. Senhor, que sois a força dos fracos e o amparo dos humildes.
Tende piedade, tende piedade de nós!
Senhor, Filho de Deus, tende piedade, piedade de nós!
2. Ó Cristo, que sois amigo dos pobres e bom com os sofredores.
Tende piedade, tende piedade de nós!
Ó Cristo, Verbo Eterno, tende piedade, piedade de nós!
3. Senhor, que sois nossa vida e salvação, nossa vida e salvação.
Tende piedade, tende piedade de nós!
Ó Sacerdote eterno, Senhor, tende piedade, piedade de nós!
GLÓRIA: Hino de Louvor
1. Glória a Deus nos altos céus! Paz na terra a seus amados!
A vós louvam, Rei celeste, os que foram libertados.
Refrão: Glória a Deus, lá nos céus, e paz aos seus, amém!
2. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos.
Damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos.
3. Senhor nosso, Jesus Cristo, Unigênito do Pai.
Vós de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai.
4. Vós que estais junto do Pai, como nosso intercessor.
Acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor!
5. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo, o Senhor.
Com o Espírito Divino, de Deus Pai no esplendor.
REFRÃO ORANTE: Onde reina o amor
Onde reina o amor, fraterno amor.
Onde reina o amor, Deus ai está.
ACLAMAÇÃO: Aleluia
Refrão: Aleluia, aleluia, aleluia!
VERSÍCULOS
03 de junho: 9º Domingo do Tempo Comum
Vossa Palavra é a verdade; santificai-nos na verdade.
08 de junho: Solenidade do Sagrado Coração de Jesus
Tomai sobre vós o meu jugo e de mim aprendei que sou manso e humilde de coração.
10 de junho: 10º Domingo do Tempo Comum
O príncipe deste mundo agora será expulso;
e eu, da terra levantado, atrairei todos a mim mesmo.
17 de junho: 11º Domingo do Tempo Comum
Semente é de Deus a Palavra, o Cristo é o semeador;
todo aquele que o encontra, vida eterna encontrou.

24 de Junho: Solenidade da Natividade de São João Batista
Serás chamado, ó menino, o profeta do Altíssimo;
irás diante do Senhor, preparando-lhe os caminhos.

OFERTAS: No teu altar, Senhor
Refrão: No teu altar, Senhor, coloco a minha vida em oração.
1. A alegria de te amar e ser amado quero em tuas mãos depositar.
2. O desejo de ser bom e generoso faz-me viver com mais amor.
3. Os amigos que me deste e que são teus, tudo entrego a Ti, Senhor.
SANTO
Refrão: Santo, Santo, Santo, Santo, Senhor Deus do universo.
Santo, Santo, Santo, Santo, Senhor Deus do universo.
Céus e terra proclamam vossa glória, hosana nas alturas!
Bendito o que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas!
ATENÇÃO: colocar os 2 cantos de comunhão no folheto do dia 03
COMUNHÃO: Com amor eterno
Refrão: Com amor eterno Eu te amei, dei a minha vida por amor!
Agora, vai também, ama o teu irmão! Agora, vai também, ama o teu irmão!
1. Já não somos servos, mas os teus amigos; à tua mesa nós sentamos pra comermos deste
pão.
2. Que nossa amizade se estenda a todos; pois o Cristo nos ensina que o amor é dom total.
3. Terá recompensa até um copo d’água; o amor que é verdadeiro, se traduz em gesto e vida.
4. Cristo, partilhando sua graça e vida; quer que unidos a vivamos também entre os irmãos.
5. Se permanecermos no amor de Cristo; viveremos sua mensagem de esperança e alegria.
6. O pão da alegria nos alimentou; que ele seja nossa força e nos sustente a caminhada.
COMUNHÃO – Dia 8: Procuro abrigo nos corações
Refrão: Procuro abrigo nos corações de porta em porta desejo entrar.
Se alguém me acolhe com gratidão faremos juntos a refeição. (bis)
1. Eu nasci pra caminhar assim, dia e noite vou até o fim.
O meu rosto o forte sol queimou meu cabelo o orvalho já molhou.
Eu cumpro a ordem do meu coração...
2. Vou batendo até alguém abrir, não descanso, o amor me faz seguir.
É feliz quem ouve a minha voz e abre a porta, entro bem veloz.
Eu cumpro a ordem do meu coração...
3. Junto à mesa vou sentar depois e faremos refeição, nós dois.
Sentirá seu coração arder e esta chama tenho que acender.
Eu cumpro a ordem do meu coração...
4. Aqui dentro o amor nos entretém e lá fora, o dia eterno vem.
Finalmente nós seremos um e teremos tudo em comum.
Eu cumpro a ordem do meu coração...

