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Pas to- ri- nhos- de Ma ri- a- se de_a- luz que nos

le ve_a- té- Je sus,- se de_a- luz que nos

le ve_a- té- Je sus.-


A. Cartageno





            
           

     

Can te- mos- a le- gres- a u ma- só voz: Fran

cis co_e- Ja cin- ta,- ro gai- por nós!

 A. Cartageno


            

        

DEPOIS DA COMUNHÃO:

FINAL:

2010, Serviço Nacional de Acólitos

1º MISTÉRIO – Feliz és tu porque acreditaste que havia de cumprir-se o que te 
foi dito da parte do Senhor. (C. Silva)
2º MISTÉRIO – A minha alma glorifi ca o Senhor porque olhou para a sua hu-
milde serva. A minha alma glorifi ca o Senhor (C. Silva)
3º MISTÉRIO – A Vida que estava junto do Pai manifestou-se na terra e nós 
vimos a Sua glória, e nós vimos a Sua glória. (A. Cartageno)
4º MISTÉRIO – A sua mensagem estendeu-se a toda a terra. Estendeu-se a toda 
a terra. (M. Luís)
5º MISTÉRIO – Cantai ao Senhor porque é eterno o seu amor. Cantai ao Senhor! 
Cantai! (M. Luís)

TERÇO - MISTÉRIOS GOZOSOS:

VE NI- TE,- A DO- RE- MUS,- A DO- RE- MUS- DO MI NUM!

1 A. Cartageno

                  


A vé,- A vé,- A vé- Ma ri- a.-

Paul Décha

                       
i

Es te_é- o ser vo- fi el- e pru den- te,- que_oSe

nhor pôs à fren te- da su a- fa mí- li- a.-

Es te_é- o ser vo- fi el- e pru den- te.-

  



Assembleia A. Cartageno





             

           
           

Peregrinação Nacional
dos Acólitos

Guião
Memória de São José Operário

Fátima, 1 de Maio de 2010

A le- lu- ia,- A le- lu- ia-

A le- lu- ia,- A le- lu- ia.-

 



1ª vez
Az. Oliveira

2ª vez

         

         

CÂNTICO DE ENTRADA - 1:

DURANTE A ASPERSÃO:

Ó BOM SER VO- DO SE NHOR,- DE MA RI- A-

DE FEN- SOR,- NOS SO- GUI A_E- PRO TEC- TOR.-


Assembleia Tradicional (coral antigo) 



            

          

CÂNTICO DE ENTRADA - 2:



2

A le- lu- ia.- A le- lu- ia.- A le- lu ia.-

A le- lu- ia.- A le- lu- ia.- A le- lu- ia.-

 J. Cheponis 


                 

                

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO:

APRESENTAÇÃO DOS DONS:

O tem plo- de Deus é san to,- o

tem plo- de Deus é san to,- e vós sois es se-

tem plo,- e vós sois es se- tem plo-

 
C.Silva



 

        
            
         

Hos sa- na,- Hos sa- na-




         


SANTO: F. Santos

Con fir- mai,- Se nhor,- a o bra- das nos sas-

mãos, a o bra- das nos sas- mãos.


 

A. Oliveira


           

        

Gló ria_a- Deus. Gló ria_a- Deus nas al tu- ras.-


Refrão A. Cartageno

         
GLÓRIA:

SALMO RESPONSORIAL:

3

O tri go- que Deus se me- ou- no se io- de Ma-

ri a- Tor nou- se pa ra nós Pão do Céu que nos dá

vi da- e sal va- ção- e ter- na.-

 C. Silva



 

             

                

          

CORDEIRO DE DEUS:

ANTÍFONA DA COMUNHÃO - 1:

ten de- pie da- de- de nós.

ten de- pie da- de- de nós.

dai nos- a paz.

Todos
C. Silva

Todos

Todos

      
      

   

Di to- sos- os que Te lou vam- sem pre,- di to- sos- a -

que les- de quem és a for ça. Pois se de ci- dem a ser pe re-

gri nos,- di to- sos- a que- les- de quem és a força.

   F. Santos





              

                 
               

ANTÍFONA DA COMUNHÃO - 2:

nas al tu- ras.-

         


