Missa de Setor – Paróquia São Vicente de Paulo e Capela Mãe da Divina Providência – 2015
Santas Missões Populares

Entrada: Agora é tempo

Oração Eucarística II

Agora é tempo de ser Igreja,
Caminhar juntos, participar.

R: Santificai nossa oferenda, ó Senhor!
R: Salvador do mundo salvai-nos,
vós que nos libertastes, pela cruz e
ressurreição!
R: Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
R: Fazei de nós um só corpo e um só espírito!
R: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!
R: Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!
R: Concedei-nos o convívio dos eleitos!
R: Amém.

Somos povo escolhido e na fronte assinalados
com o nome do Senhor que caminha ao nosso
lado.
Somos povo em missão, já é tempo de partir./É o
Senhor que nos envia, em seu nome a servir.
Ato Penitencial: Pelos pecados

Comunhão:
Pelos pecados, erros passados, por divisões na
tua Igreja, ó Jesus.
Senhor Piedade! (3 X) Piedade de nós. (bis)
Quem não aceita, quem te rejeita, pode não crer
por ver cristãos que vivem mal!
Cristo Piedade! (3 X) Piedade de nós. (bis)
Hoje se a vida é tão ferida, deve-se a culpa, à
indiferença dos cristãos.
Senhor Piedade! (3X) Piedade de nós. (bis)
Refrão Meditativo:
Onde reina o amor, Fraterno amor,
Onde reina o amor, Deus ai está! (2X)
Aclamação: A minha Alma
Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei
Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei! (2X)
Apresentação dos dons: Muitos grãos de trigo
Muitos grãos de trigo se tornaram pão.
Hoje são teu corpo, ceia e comunhão.
Muitos grãos de trigo se tornaram pão.
Toma, Senhor, nossa vida em ação, para
mudá-la em fruto e missão. (bis)
Muitos cachos de uva se tornaram vinho.
Hoje são teu sangue, força no caminho.
Muitos cachos de uva se tornaram vinho.
Santo:
Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do
Universo do Céu e da terra. (2X)
Hosana, Hosana, Hosana nas alturas.(2X)
Bendito o que vem em nome do Senhor
Hosana nas alturas, nas alturas. (2X)
Hosana, Hosana, Hosana nas alturas.(2X)

Ao recebermos, Senhor tua presença sagrada
pra confirmar teu amor faz de nós tua morada
surge um sincero louvor brota a semente
plantada faz-nos seguir teu caminho sempre
trilhar tua estrada.
Desamarrem as sandálias e descansem este
chão é terra santa, irmãos meus! Venham,
orem, comam, cantem, venham todos e
removem a esperança no Senhor.
O filho de Deus com o Pai e o Espírito Santo,
nesta trindade um só ser que pede a nós sermos
Santos dá-nos Jesus, teu poder de se doar sem
medidas deixa que compreendamos que este é
o sentido da vida.
Ao virmos te receber nós te pedimos, ó Cristo
faze vibrar nosso ser indo ao encontro ao Pai
Santo sem descuidar dos irmãos mil faces da tua
face faze que o coração sinta a força da
caridade.
Final:
Uma entre todas foi a escolhida: foste tu Maria,
serva preferida, Mãe do meu Senhor, Mãe do
meu Salvador.
Maria cheia de graça e consolo. Venha caminhar
com teu povo. Nossa Mãe sempre serás.
Roga pelos pecadores desta terra. Roga pelo
povo que em seu Deus espera. Mãe do meu
Senhor, Mãe do meu Salvador.
“Feliz o Homem que ama o Senhor e segue seus
mandamentos, o seu coração será repleto de amor, e
Deus mesmo será seu alimento!”
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Entrada:

de amor, pedimos humildemente aceita-nos ó
Senhor.
Oração Eucarística II

Eis-me aqui Senhor! (2X)

Pra fazer tua vontade pra viver do teu Amor.(2X)

Eis-me aqui Senhor
O Senhor é o Pastor que me conduz
Por caminhos nunca vistos me enviou
Sou chamado a ser fermento sal e luz
E por isso respondi: aqui estou!
Ato Penitencial:
Senhor que vieste salvar os corações
arrependidos.
Piedade, Piedade, Piedade de nós (2x)

R: Santificai nossa oferenda, ó Senhor!
R: Salvador do mundo salvai-nos,
vós que nos libertastes, pela cruz e
ressurreição!
R: Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
R: Fazei de nós um só corpo e um só espírito!
R: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!
R: Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!
R: Concedei-nos o convívio dos eleitos!
R: Amém.
Santo:

Ó Cristo, que vieste salvar os pecadores
humilhados.

Santo, Santo, Santo, Senhor Deus do Universo
O Céu e a terra proclamam a vossa glória.
Hosana nas alturas, Hosana.(2X)
Bendito aquele que vem, em nome do Senhor. (2X)
Hosana nas alturas, Hosana.(2X)

Senhor que intercedei por nós junto a Deus pai,
que nos perdoa.

Comunhão:

Refrão Meditativo:
Tua Palavra é lâmpada para os meus pés
Senhor. Lâmpada para os meus pés e luz, luz
para o meu caminho. (2X)
Aclamação ao Evangelho:
Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça
E tudo o mais vós será acrescentado,
Aleluia , Aleluia
Nem só de pão o Homem viverá , mas de toda
palavra que procede da boca de Deus,
Aleluia , Aleluia.
Apresentação dos Dons:
Os grãos que formam a espiga se unem pra
serem pão, os homens que são Igreja se unem
pela oblação.
Diante do altar Senhor, entendo minha
vocação devo sacrificar a vida por meu
irmão. (2X)
O grão caído na terra só vive se vai morrer.
É dando que se recebe morrendo se vai viver.
O vinho e o pão ofertamos são nossas respostas

Vejam, eu andei pelas vilas, apontei as saídas
como o Pai me pediu portas, eu cheguei para
abri-las, eu curei as feridas como nunca se viu.
Por onde formos também nós que brilhe a tua
luz./ fala, Senhor, na nossa voz, em nossa
vida/ nosso caminho então conduz, queremos
ser assim./ Que o pão da vida nos revigore no
nosso "SIM"!
Vejam, fiz de novo a leitura das raízes da vida
Que meu Pai vê melhor/ luzes, ascendi com
brandura/ para a ovelha perdida não medi meu
suor.
Vejam, procurei bem aqueles que ninguém
procurava e falei do meu Pai/ pobres, a
esperança que é deles/ eu não quis ver escravo
de um poder que retrai.
Despedida:
Santa Mãe, Maria, nesta travessia, cubra-nos seu
manto cor de anil. Guarda nossa vida, mãe
Aparecida, Santa padroeira do Brasil.
Ave Maria, Ave Maria. ( 2x )
Mulher peregrina, força feminina, a mais
importante que existiu. Com justiça queres que
nossas mulheres sejam construtoras do Brasil.

