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ATENÇÃO GRUPOS DE CANTO
O canto de Aclamação ao Evangelho foi 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”.
01 de Julho: Solenidade de São Pedro e São Paulo, apóstolos
08 de Julho: 14º Domingo do Tempo Comum
15 de Julho: 15º Domingo do Tempo Comum
22 de Julho: 16º Domingo do Tempo Comum
29 de Julho: 17º Domingo do Tempo Comum
Momento
ENTRADA
ATO PENITENCIAL
GLÓRIA
REFRÃO ORANTE
ACLAMAÇÃO
OFERTÓRIO
SANTO
COMUNHÃO – Dia 01
COMUNHÃO

Música
Com a Igreja subiremos
Senhor Piedade
Hino de Louvor
Nossos olhos
Aleluia
Vem aceitar nossa oferta
Santo
Com Pedro e com Paulo
Tomai comei, tomai bebei

CD
Coletânea Músicas Diversas Fx. 31
Coletânea Músicas Diversas Fx. 23
Dia do Senhor
C. Pastoral 2003 – Fx. 27
À escolha
C. Pastoral: Cantando a vida e a paz
A Ssma. Trindade no 3º. Milênio
Festas Litúrgicas 2
Ação de graças

ENTRADA: Com a Igreja subiremos
Refrão: Com a Igreja subiremos ao altar do Senhor! (bis)
1. Toda a Igreja aqui está para o encontro com Deus; Ele mesmo o marcou para nós, filhos seus.
2. Entre nós e o Pai santo está Jesus, nosso irmão: Mediador, Sacerdote, nosso ponto de união.
3. Rezaremos com Cristo o perfeito louvor e seremos para o Pai uma imagem de amor.
4. Céus e terra estarão na oblação de Jesus; quer unir num rebanho os remidos da Cruz.

ATO PENITENCIAL: Senhor piedade
1. Pelos pecados, erros passados, por divisões na tua Igreja, ó Jesus!
Senhor piedade! Senhor piedade! Senhor piedade, piedade de nós!(bis)
2. Quem não te aceita, quem te rejeita, pode não crer por ver cristãos que vivem mal!
Cristo, piedade! Cristo, piedade! Cristo, piedade, piedade de nós! (bis)
3. Hoje, se a vida é tão ferida, deve-se à culpa, indiferença dos cristãos!
Senhor piedade! Senhor piedade! Senhor piedade, piedade de nós!(bis)

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: Nossos olhos
Nossos olhos ganharão nova luz, com a tua presença, Jesus!

ACLAMAÇÃO: Aleluia
Refrão: Aleluia, aleluia, aleluia!
VERSÍCULOS
01 de Julho: Solenidade de São Pedro e São Paulo, apóstolos
Tu és Pedro e sobre esta pedra eu irei construir minha Igreja;
e as portas do inferno não irão derrota-la.
08 de Julho: 14º Domingo do Tempo Comum
O Espírito do Senhor, sobre mim fez a sua unção;
enviou-me aos empobrecidos a fazer feliz proclamação.
15 de Julho: 15º Domingo do Tempo Comum
Que o Pai do Senhor Jesus Cristo nos dê do saber o Espírito;
conheçamos, assim, a esperança à qual nos chamou como herança.
22 de Julho: 16º Domingo do Tempo Comum
Minhas ovelhas escutam minha voz, minha voz estão elas a escutar.
Eu conheço, então, minhas ovelhas, que me seguem comigo a caminhar.
29 de Julho: 17º Domingo do Tempo Comum
Um grande profeta surgiu, surgiu e entre nós se mostrou;
é Deus que eu povo visita, seu povo, meu Deus visitou!

OFERTA: Vem aceitar nossa oferta
Refrão: Vem Senhor, aceitar a nossa oferta, pão e vinho sobre a mesa, Corpo e Sangue que
liberta (bis)
1. Aceitai a minha vida, aceitai todo o meu ser, eu oferto com carinho, porque tudo isso é teu.
Neste altar que é de oferta, redenção e sacrifício, vim trazer a minha vida, renovar meu
compromisso.
2. Deposito nesta mesa junto ao vinho, junto ao pão todo o meu dia-a-dia e também o meu irmão.
Ofereço a alegria da colheita deste pão que transforma a nossa vida em amor e doação.

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 dia 01
COMUNHÃO – Dia 01: Com Pedro e com Paulo
Refrão: Toda a Igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro,
Irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro!
1. Publicai em toda terra os prodígios do Senhor:
reuniu seu povo amado para o canto do louvor.
2. Bendizei, louvai por Pedro, pela fé que professou:
essa fé é a rocha firme da Igreja do Senhor.
3. Bendizei, louvai por Paulo, pelo empenho na missão:
o seu zelo do Evangelho leva ao mundo a salvação.
4. Alegrai-vos neste dia que o martírio iluminou:
o triunfo destes santos nos confirme no amor.
COMUNHÃO: Tomai comei, tomai bebei
1. Por essa paz que a juventude tanto quer, pela alegria que as crianças têm à mão
Eu rendo graças ao meu Pai que se compraz, e assim me pede para abrir meu coração.
Refrão: Tomai, comei! Tomai, bebei, meu corpo e sangue que vos dou.
O pão da vida sou eu mesmo em refeição! Pai de bondade, Deus do amor e do universo,
sustentai os que se doam por um mundo irmão!
2. Pelos que firmam na justiça os próprios pés, pelo suor dos que mais lutam pelo pão
Eu rendo graças ao meu Pai, o Deus fiel, que assim me pede para abrir meu coração.
3. Pelos que sabem enxergar um pouco além, e assim repartem a esperança com razão
Eu rendo graças ao meu Pai que tudo vê, e assim me pede para abrir meu coração.
4. Pelos que choram, mas não perdem sua fé pelos humildes que praticam o perdão
Eu rendo graças ao meu Pai que vem nutrir, e assim me pede para abrir meu coração.
5. Por minha vida, por meu povo, pelos meus, eu rendo graças, que o meu Pai estende as mãos
Tudo sustenta e nos renova e dá vigor, e assim me pede para abrir meu coração.

