Eucaristia II Domingo do Tempo Comum
10º ano de Catequese – Paróquia de S. João Baptista de Vila do Conde

Admonições – Fornecidas pelo pároco, lidas pelo monitor
Procissão de Entrada
Acordar em sentinela
Viver num mundo confuso
à deriva no mar da vida
Perdidos por entre sombras e luares
No manto escuro da noite,
em busca de uma saída.
Sem direção procuramos
A Tua voz segura
Encontrando em Ti abrigo
E o Teu abraço amigo.
Acordar em sentinela
Vigilantes no Teu amor
Semeando todas as manhãs
Nossa vida é para Ti, Senhor

Ritos Iniciais
Ato penitencial
Senhor, tem piedade.
Senhor, tem piedade.
Senhor, tem piedade de nós.
Senhor, tem piedade.
Cristo, tem piedade.
Cristo, tem piedade.
Oh Oh Cristo,
tem piedade de nós.
Oh Oh Cristo, tem piedade.
Senhor, tem piedade.
Senhor, tem piedade.
Senhor, tem piedade de nós.
Senhor, tem piedade.

Oração do Glória

I Leitura

Leitura do Livro de Isaías
Disse-me o Senhor:
«Tu és o meu servo, Israel,
por quem manifestarei a minha glória».
E agora o Senhor falou-me,
Ele que me formou desde o seio materno,
para fazer de mim o seu servo,
a fim de Lhe reconduzir Jacob e reunir Israel junto d’Ele. Eu tenho merecimento aos
olhos do Senhor,
e Deus é a minha força.
Ele disse-me então:
«Não basta que sejas meu servo,
para restaurares as tribos de Jacob
e reconduzires os sobreviventes de Israel.
Vou fazer de 2 a luz das nações,
para que a minha salvação chegue até aos conﬁns da terra».
Palavra do Senhor.

Salmo Responsorial:
Eu disse: Eis que venho, Senhor, para fazer a Vossa vontade!
II Leitura

Início da primeira Epístola do apóstolo São Paulo aos Corín2os
Irmãos:
Paulo, por vontade de Deus
escolhido para Apóstolo de Cristo Jesus,
e o irmão Sóstenes,
à Igreja de Deus que está em Corinto,
aos que foram santificados em Cristo Jesus,
chamados à san2dade,
com todos os que invocam, em qualquer lugar,
o nome de Nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso: A graça e a paz de Deus
nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam convosco.
Palavra do Senhor.

Aclamação ao Evangelho
Aleluia, Aleluia, Aleluia,
Aleluia, Aleluia (bis)
Cantai ao Senhor um cântico novo
Cantai ao Senhor povos da terra
Aleluia, Aleluia, Aleluia,
Aleluia, Aleluia.

Evnagelho

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Naquele tempo, João Bap2sta viu Jesus, que vinha ao seu encontro, e exclamou:
«Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
É d’Ele que eu dizia: ‘Depois de mim vem um homem,
que passou à minha frente, porque era antes de mim’.
Eu não O conhecia, mas foi para Ele Se manifestar a Israel
que eu vim bap2zar na água».
João deu mais este testemunho:
«Eu vi o Espírito Santo descer do Céu como uma pomba e permanecer sobre Ele.
Eu não O conhecia, mas quem me enviou a bap2zar na água é que me disse:
‘Aquele sobre quem vires o Espírito Santo descer
e permanecer é que bap2za no Espírito Santo’.
Ora, eu vi e dou testemunho
de que Ele é o Filho de Deus».
Palavra da salvação.
Homília
Oração Universal

Irmãos e irmãs:
Oremos a Deus nosso Pai,
que chamou o povo que andava nas trevas
e quer iluminar todos os homens com a palavra de Cristo,
dizendo (ou: cantando), com toda a conﬁança:
R. Ouvi-nos, Senhor.
Ou: Senhor, nós temos conﬁança em Vós. Ou: Senhor, vinde em nosso auxílio.
1. Pela nossa Diocese e suas comunidades,
para que nelas se anuncie aos homens do nosso tempo o apelo urgente da
conversão ao Evangelho,
oremos ao Senhor.

2. Pelos candidatos ao diaconado e ao presbiterado,
para que escutem a voz de Jesus Cristo
e recebam a graça de virem a ser pescadores de homens, oremos ao Senhor.
3. Por todos os que sofrem e desanimam em toda a terra, para que o Senhor
venha em seu auxílio
e os faça reencontrar a esperança,
oremos ao Senhor.
4. Pelos cristãos leigos da nossa Diocese,
para que saibam abrir-se ao diálogo fraterno com todas as pessoas que vivem a
seu lado, oremos ao Senhor.
5. Pela nossa assembleia dominical,
para que o Espírito de Deus dirija a nossa vida
e nos faça produzir abundantes frutos de boas obras, oremos ao Senhor.
(Outras intenções: Oitavário pela unidade dos cristãos; ﬁéis defuntos ...).
Senhor nosso Deus,
que por meio do Evangelho chamais os homens à salvação,
livrai-os de todo o mal
e fazei-os caminhar para Vós, com inteira liberdade. Por Cristo, nosso Senhor.

Ofertório
Um só Senhor
Une os nossos corações
Uma mesma vocação
Em Jesus que nos salva
sem qualquer tribulação.
Ele é Deus e Senhor nosso:
nEle pomos nossa fé.
Nele ancoramos a esp’rança, Ele em nós!

Reunidos pelo Espírito
Um só corpo nós formamos
Membros de uma só família
Que o Senhor alicerçou.
Ele habita em nós
No barro da nossa incerteza.
Nele ancoramos a esp’rança, Ele em nós!

É um só Senhor, uma só Fé,
Um só batismo vida nova no Espírito
Nesse amor que Deus é!
Um só Deus e Pai de todos
Que age em nós e nós permanece
na riqueza do amor que nos leva
à estatura de Cristo.

É um só Senhor, uma só Fé,
Um só batismo vida nova no Espírito
Nesse amor que Deus é!
Um só Deus e Pai de todos
Que age em nós e nós permanece
na riqueza do amor que nos leva
à estatura de Cristo.

Santo
Santo, Santo, Santo é o Senhor,
Deus do Universo.
O céu e a terra proclamam a Vossa glória.

Hossana, Hossana nas alturas.
Hossana, Hossana.
Hossana, Hossana nas alturas.
Bendito’aquele que vem,
Em nome do Senhor.
Hossana, Hossana nas alturas.
Hossana, Hossana.
Hossana, Hossana nas alturas.

Pai Nosso
Pai Nosso que estás no céu
Santificado seja o Vosso nome.
Venha a nós o Vosso Reino.
Seja feita a Vossa vontade,
Assim na terra, assim na terra
como no céu.
O pão nosso de cada dia
nos dai hoje, nos dai hoje.
Perdoai nossas ofensas,
assim como nós perdoamos
a quem nos tem ofendido.
E não nos deixeis, cair em tentação
Mas livrai-nos, mas livrai-nos do mal

Abraço da Paz e Cordeiro
A paz esteja convosco,
disse Jesus aos discípulos.
Assim como o Pai me enviou, também vos envio a vós.
A paz esteja convosco,
ide e ensinai.
Cordeiro de Deus que tirais,
que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós,
tende piedade de nós. (Bis)
Cordeiro de Deus que tirais,
que tirais o pecado do mundo,
dai-nos a paz, a paz.

Comunhão
Eu sou o pão do céu

Eu sou o pão da vida, o pão do céu
Eu sou o Rei dos rei, o Salvador
Eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo
Me dei por vós, só por amor
Este é o meu corpo: tomai e comei
Este é o meu sangue: tomai e bebei
Revesti-vos de minha força
Estejais em mim
Eis que estou convosco até ao fim.
Eu venci o mundo, vos livrei do mal
Tomei vossos pecados, deixei lá na cruz.
Vos livrei da morte, da morte tomei vossa dor
Venha, tenha coragem, eu Sou o Senhor
Este é o meu corpo: tomai e comei
Este é o meu sangue: tomai e bebei
Revesti-vos de minha força
Estejais em mim
Eis que estou convosco até ao fim.

Pós-comunhão
Rocha da Salvação
Jesus, Tu és meu bem amado.
Quero estar sempre contigo
em todo tempo e lugar.
Caminhar, sempre ao Teu lado
És o meu porto de abrigo,
Onde posso descansar.
É teu o meu coração.
Minha vida é paraTi!
Amar-Te é a minha missão.
Foi pra isso que eu nasci.
Tu és a rocha da salvação
És meu refúgio e proteção.
Para adorar-Te venho aqui
Minha alegria é estar junto a Ti!
Eu quero ver-Te e conhecer-Te
Quero amar-Te cada vez mais!
Eu quero ver-Te e conhecer-Te
Quero amar-Te cada vez mais!

Tu és a rocha da salvação
És meu refúgio e proteção.
Para adorar-Te venho aqui
Minha alegria é estar junto a Ti!

Ritos Finais e Envio
Derrama o teu amor aqui
Senhor eu quero obedecer à Tua voz
Derrama o Teu Espírito sobre todos nós
Senhor eu quero mergulhar, me comprometer
Entrar na intimidade do Teu coração
Derrama em nós Tua unção.
Derrama o teu amor aqui
Derrama o teu amor aqui
Faz chover sobre nós água viva (bis)
Uma Igreja renovada
Povo santo reunido
Famílias restauradas
Pelo poder do Teu Espírito.
Derrama o teu amor aqui
Derrama o teu amor aqui
Faz chover sobre nós água viva (bis)

