
“Misericordiosos
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Introdução:

Caro(a) amigo(a):
A Peregrinação Nacional de Acólitos 2016 apresenta alguns pontos muito especiais: estamos a viver o Ano da 
Misericórdia e os 20 anos de existência da nossa peregrinação. 
O SNA procurou com este pequeno guia facilitar a peregrinação individual ou em grupo, .
Contamos com a compreensão, generosidade e esforço de cada acólito para tornar o próximo dia 30, um 
momento especial para todos.
Até dia 30!
A equipa do SNA

Programa:
 » 9:00h Início da Paramentação [Centro Pastoral Paulo VI]
 Paramentação: Salão do Bom Pastor
 Espaço auxiliar: Salão João Paulo II
 » 10:00h - Participação no Terço na Capelinha
 » 11:00h - Eucaristia no recinto do Santuário
 » 15:00h - Animação exterior no Parque n.º 12
 » Termino das actividades (17:30h)

a trazer... (Vestes lItúrgIcas):
 sacerdotes e dIáconos: Veste litúrgica (Alva), cíngulo e Estola Branca
 acólItos: Veste litúrgica (Alva) e cíngulo.
 se o acólito for ministro extraordinário da comunhão e desejar distribuir a sagrada comunhão deve 
trazer o cartão de ministro extrordinário actualizado e à chegada informar os Voluntários. 
a chegada a fátIma:
Após a vossa chegada ao Santuário de Fátima solicitamos a vossa atenção para algumas indicações impor-
tantes:
 -  Não realizar a paramentação junto dos autocarros ou viaturas particulares
 -  Levar a veste litúrgica num saco ou na mão até ao Centro Pastoral Paulo VI
 - Aconselhamos o cuidado necessário para que a  veste litúrgica não seja demasiado curta e que 
os teus sapatos sejam confortáveis mas discretos.
 -  Os grupos devem organizar-se antes de entrar para a Paramentação
 -  Os objectos pessoais não devem ser deixados na sala de Paramentação
 -  Malas e outros objectos devem ficar junto de familiares ou em local seguro
 - Poderá ser aconselhável o uso de chapéu branco e garrafa de água pequena.

» estandartes ou Bandeiras - informar os voluntários na entrada para a paramentação

» Aconselhamos realizar uma refeição ligeira com o grupo antes da paramentação

Paramentação no centro Pastoral Paulo VI:
A entrada no Centro Pastoral irá decorrer a partir 
das 9:00h.

Durante o dia 30 de Abril, outros grupos estarão 
em actividades no auditório do Centro Pastoral 
Paulo VI, pedimos o favor de minimizar o ruído 
junto à entrada e corredores.

Pedimos a todos os acólitos para colaborar com 
as indicações dos voluntários. 

Procurar manter o silêncio durante a procissão e 
participar activamente nas celebrações.
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Paramentação de sacerdotes e dIáconos
Local de Paramentação atrás da Capelinha das Aparições
Se participar no terço: 9:45h | Para a missa: 10:30h

serVIço de VoluntárIos:
O grupo de Voluntários da PNA estará identificado por camisolas laranjas e fitas 
azuis. Em caso de informações sobre a PNA devem recorrer à sua ajuda.

nota importante: Este grupo de voluntários não dispõe de informações sobre o 
programa ou horários do Santuário de Fátima. Para esses casos, os grupos devem 
recorrer ao posto de informações junto à Capelinha das Aparições.

organIzação e contactos:
E-mail: acolitos@liturgia.pt | Telm. 96 996 82 09
 
Responsáveis do Serviço Nacional de Acólitos:
Pe. Luís Leal - Director e José Eduardo - Secretário

assIstêncIa e PrImeIros socorros:

Quem necessitar de algum tipo de ajuda, deve imediatamente recorrer a um voluntário, que 
encaminhará a situação.

Nos dias anteriores à Peregrinação, os peregrinos devem descansar bem e manter uma alimen-
tação equilibrada. Recomenda-se a consulta da previsão do tempo, nos dias anteriores, para uso 
de roupa e protecção adequada às condições climatéricas.

diocese: cor :
Algarve roxo
Angra Cinzento desportivo
Aveiro Vermelho
Beja Amarelo (Ouro)
Braga Turquesa
Bragança-Miranda Cor-de-rosa
Coimbra Verde escuro
Évora Amarelo claro
Forças Armadas e das Forças de Segurança Cor da terra (Caqui)
Funchal Preto
Guarda Verde limão
Lamego Azul celeste
Leiria-Fátima Salmão
Lisboa Branco
Portalegre-Castelo Branco Cinzento escuro
Porto Azul escuro (Navio)
Santarém Vermelho escuro
Setúbal Castanho escuro
Viana do Castelo Verde Primavera (claro)
Vila Real Azul verde
Viseu Lilás

taBela de cores Por dIocese Para a Pna:

O SNA sugere que os gru-
pos vão identificados com 
a cor da sua Diocese, pois 
esta permite uma identi-
ficação mais acessível na 
animação da tarde.

Podem, por exemplo, usar 
um lenço, pulseira, faixa ou 
camisola. Que seja um de-
safio e trabalho de grupo! 

Este convite não é obriga-
tório e não pretendemos 
criar despesa aos grupos. É 
uma sugestão.

Sejam criativos!
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donatIVos Para ajudar a realIzação da Pna:

Devido às despesas de organização da PNA, esperam-se valores entre 
2500-4000 euros. Actualmente, o SNA não possui meios próprios de receita, 
como tal, sugeriu-se a contribuição, por exemplo, de 1 euro por peregrino.

1. como fazer o donatIVo?
• TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA (via Internet, Multibanco):
IBan: Pt50 0018 0343 00200016347 32
Destinatário: Secretariado Nacional de Liturgia
(Se for realizada através da internet, colocar descritivo: PNA2016)

sugestão: realizar uma transferência por grupo ou paróquia facilita o processo de emissão de recibos.

• CHEQUE
À ordem de: Secretariado Nacional de Liturgia
Morada: Casa de Santa Ana – Santuário de Fátima, Apartado 10, 2496-908 FÁTIMA

2. PedIdos de recIBo
Para todas as paróquias ou particulares que desejarem receber o recibo.
Enviar um e-mail para acolitos@liturgia.pt – Indicar NIF (Contribuinte), Morada de envio do recibo e com-

provativo/informação da transferência.

o sna agradece a todos Pela comPreensão e generosIdade.

maPa da PeregrInação:

O SNA disponibiliza o mapa de Fátima para melhor orientação dos 
acólitos que participam na PNA 2016.

Inclui a descrição pormenorizada das actividades e locais onde de-
correm as actividades,

Pode ser descarregado aqui: 
http://acolitos.liturgia.pt/pdf/PNA2016_MapaGeral.pdf

recIclagem e lImPeza:

Reciclar é preservar o ambiente.
Por isso, apelamos a um cuidado redobrado em não deixar lixo no chão (Guiões, pagelas, etc.)

Nos espaços a utilizar, estão disponíveis contentores ou ecopontos. Recomendamos separar 
resíduos e manter o espaço limpo pois é um bom serviço aos olhos de Deus.
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ProPosta de oração Para a VIagem:

 V. Deus, vinde em nosso auxílio.
 R. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos.
 V.  Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
 R. Como era no princípio, agora e sempre. Amen. Aleluia.

hIno

oração

louvada seja na terra
a Virgem santa maria:

Quer nas horas de tristeza,
Quer nas horas de alegria;
Quer sobre as ondas do mar,
Lá com a morte à porfia;
Quer nos escuros caminhos
Pelas noites de invernia;
Quer no lume da lareira,
Quer no sol quando alumia;
Quer no amor de toda a hora,
Quer no pão de cada dia...

Exulto de alegria no Senhor, minha alma rejubila no meu Deus, que me revestiu com as vestes da 
salvação e me envolveu num manto de justiça, como noiva que se adorna com suas jóias.

leItura BreVe

Ant. Ave, Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois Vós entre as mulheres. Aleluia.
Bendito o Senhor, Deus de Israel *
Que visitou e redimiu o seu povo
E nos deu um Salvador poderoso *
Na casa de David, seu servo,
Conforme prometeu pela boca dos seus santos, *
Os profetas dos tempos antigos,

Para nos libertar dos nossos inimigos *
E das mãos daqueles que nos odeiam
Para mostrar a sua misericórdia a favor dos nossos pais, *
Recordando a sua sagrada aliança
E o juramento que fizera a Abraão, nosso pai, *
Que nos havia de conceder esta graça:

De O servirmos um dia, sem temor, *
Livres das mãos dos nossos inimigos,
Em santidade e justiça na sua presença, *
Todos os dias da nossa vida.

E tu, Menino, serás chamado Profeta do Altíssimo, *
Porque irás à sua frente a preparar os seus caminhos,
Para dar a conhecer ao seu povo a salvação *
Pela remissão dos seus pecados,

cântIco eVangélIco (Benedictus)

cf. Is 61, 10
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Graças ao coração misericordioso do nosso Deus, *
Que das alturas nos visita como Sol Nascente,
Para iluminar os que jazem nas trevas e nas sombras da morte *
E dirigir os nossos passos no caminho da paz.

Glória ao Pai e ao Filho *
E ao Espirito Santo,
Como era no princípio, *
Agora e sempre. Amen.

Ant. Ave, Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois Vós entre as mulheres. Aleluia.

Elevemos as nossas súplicas ao Salvador, que Se dignou nascer da Virgem Maria, e digamos confi-
adamente:
 Vossa mãe, senhor, interceda por nós.
Ó Sol de justiça, a quem a Virgem Maria precedeu como aurora resplandecente,
— fazei que vivamos sempre na claridade da vossa luz.
Verbo eterno do Pai, que escolhestes Maria como arca incorruptível da vossa morada,
— livrai-nos de toda a corrupção do pecado.
Salvador do mundo, que tivestes vossa Mãe junto à cruz,
— concedei-nos, por sua intercessão, a graça de participar generosamente nos vossos sofrimentos.
Senhor Jesus Cristo, que, suspenso da cruz, destes a João, Maria por Mãe,
— fazei que vivamos também como seus filhos.

Preces

Pai nosso, que estais nos céus,
santificado seja o vosso nome,
venha a nós o vosso reino,
seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje,
perdoai-nos as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido,
e não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos do mal.

oração domInIcal

Partitura completa: https://db.tt/McJQGyyy

Vinde em auxílio da nossa fraqueza, Senhor de misericórdia, e concedei que, celebrando a memória da 
Santa Mãe de Deus, sejamos purificados dos nossos pecados. Por Nosso Senhor.

cântIco fInal
Eis-me aqui Maria,
eis-me aqui em oração.
Aceita este dia, é para Ti
e dá-me o Teu amor.

avé maria,
gratia plena
dominus tecum
Benedicta tu

oração
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ItInerárIo do PeregrIno - Porta santa:
Partindo da proposta existente do Santuário de Fátima, o SNA adaptou o itinerário:

1. junto ao PreséPIo
Reunido o grupo, inicia-se o itinerário com o sinal da cruz. E o responsável prossegue.

Hoje, sou eu que chego como peregrino. Coloco-me em atitude de escuta e de oração. Deixo que a Sen-
hora do Rosário, Mãe de Misericórdia, me ajude a redescobrir a alegria da ternura de Deus e a beleza da 
fé, horizonte para uma vida plena em Cristo.

Leitura:
“Precisamos sempre de contemplar o mistério da misericórdia. É fonte de alegria, serenidade e paz. 
É condição da nossa salvação. Misericórdia: é a palavra que revela o mistério da Santíssima Trindade. 
Misericórdia: é o acto último e supremo pelo qual Deus vem ao nosso encontro. Misericórdia: é a lei 
fundamental que mora no coração de cada pessoa, quando vê com olhos sinceros o irmão que encontra 
no caminho da vida. Misericórdia: é o caminho que une Deus e o homem, porque nos abre o coração à 
esperança de sermos amados para sempre, apesar da limitação do nosso pecado.”
(Misericordiae Vultus, 2)

Após alguns momentos de reflexão, inicia-se o percurso para a capelinha.

2. na caPelInha das aParIções
Após o grupo estar reunido, um leitor prossegue.
Leitura:
“A arquitrave que suporta a vida da Igreja é a misericórdia. Toda a sua acção pastoral deveria estar en-
volvida pela ternura com que se dirige aos crentes; no anúncio e testemunho que oferece ao mundo, 
nada pode ser desprovido de misericórdia. A credibilidade da Igreja passa pela estrada do amor miseri-
cordioso e compassivo. A Igreja « vive um desejo inexaurível de oferecer misericórdia ».”
(Misericordiae Vultus, 10)

Todos:
Salve Rainha, Mãe de Misericórdia,
Vida, doçura e esperança nossa, salve!
A Vós bradamos, os degredados filhos de Eva.
A Vós suspiramos, gemendo e chorando
neste vale de lágrimas.

1 Junto ao Presépio

2  Na Capelinha das Aparições

3  Junto aos Túmulos  
 dos Videntes 

4  Na Capela  
 do Santíssimo Sacramento

5  Na Basílica 
da Santíssima Trindade
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Eia, pois, advogada nossa,
Esses Vossos olhos misericordiosos
A nós volvei,
E, depois deste desterro,
Nos mostrai Jesus, bendito fruto do Vosso Ventre.
Ó Clemente, Ó Piedosa, Ó Doce Virgem Maria.

O grupo pode cantar um breve refrão dedicado a Nossa Senhora. Terminado, visita aos túmulos.

3. junto aos túmulos dos VIdentes
Conforme a dimensão do grupo, pode ser aconselhável, a visita individual após a meditação/oração.

Aproximo-me do túmulo do beato Francisco e contemplo a sua imagem sobre a parede. Recolhido em 
pensamentos e orações, o pequeno pastor faz companhia a Jesus escondido no íntimo do seu coração. 
Rezo com ele a oração que o Anjo ensinou aos Pastorinhos:

meu deus, eu creio, adoro, espero e amo-Vos.
Peço-Vos perdão para os que não creem, não adoram,
não esperam e não Vos amam.

Dirijo-me agora ao túmulo da beata Jacinta e contemplo a figura da pastorinha, que aperta a ovelha nos 
seus braços como quem abraça a humanidade inteira, implorando para que não ofendam mais a Deus. 
Rezo com ela a oração que o Anjo ensinou aos Pastorinhos:

meu deus, eu creio, adoro, espero e amo-Vos.
Peço-Vos perdão para os que não creem, não adoram,
não esperam e não Vos amam.

Fixo depois o meu olhar no túmulo da irmã Lúcia. Recordo a sua vida de simplicidade, obediência e 
serviço, como Mensageira do Imaculado Coração de Maria. Rezo com ela a oração que o Anjo ensinou 
aos Pastorinhos:

meu deus, eu creio, adoro, espero e amo-Vos.
Peço-Vos perdão para os que não creem, não adoram,
não esperam e não Vos amam.

4. na caPela do santíssImo sacramento
Momento de oração individual.

Rezar, por exemplo, repetidamente:
Santíssima Trindade, eu Vos adoro; meu Deus, meu Deus,
eu Vos amo no Santíssimo Sacramento.

5. na BasílIca da santíssIma trIndade
Após o grupo estar reunido, junto à Porta santa, um leitor prossegue.
Leitura:
“Talvez, demasiado tempo, nos tenhamos esquecido de apontar e viver o caminho da misericórdia. Por 
um lado, a tentação de pretender sempre e só a justiça fez esquecer que esta é apenas o primeiro passo, 
necessário e indispensável, mas a Igreja precisa de ir mais além a fim de alcançar uma meta mais alta e 
significativa. Por outro lado, é triste ver como a experiência do perdão na nossa cultura vai rareando cada 
vez mais. Em certos momentos, até a própria palavra parece desaparecer. Todavia, sem o testemunho do 
perdão, resta apenas uma vida infecunda e estéril, como se se vivesse num deserto desolador. Chegou 
de novo, para a Igreja, o tempo de assumir o anúncio jubiloso do perdão. É o tempo de regresso ao es-
sencial, para cuidar das fraquezas e dificuldades dos nossos irmãos. O perdão é uma força que ressuscita 
para nova vida e infunde a coragem para olhar o futuro com esperança.”
(Misericordiae Vultus, 10)

O grupo pode cantar um breve refrão de um salmo, por exemplo, Eu vos amo, Senhor.

Em conjunto rezam a oração indicada, junto à Porta Santa. Terminada, entram pela porta na basílica.
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Diante da imagem do Imaculado Coração de Maria, refúgio e caminho para Deus, consagro-me a Nossa 
Senhora, comprometendo-me a ser sinal autêntico da misericórdia divina para os que procuram paz, 
justiça e perdão. Rezo com confiança:

Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo...
Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós.
Beatos Francisco e Jacinta Marto, rogai por nós.

O grupo concluí este itinerário com o sinal da cruz.

PreParar os cântIcos das celeBrações:

cântIcos Para o terço
Entrada: Avé de Fátima

1º Mistério: Feliz és tu porque acreditaste (C. Silva)

2º Mistério: A minha alma glorifica o Senhor (C. Silva)

q = 72

Popular

A Treze de Maio
Soprano

34&b
1.A vé,f - A vé,- A vé- Ma ri- a!- A vé,- A vé,- A vé- Ma ri- a!-
œ ˙ œ ˙ œ œ œ œ ˙ œ

˙ œ ˙ œ œ œ œ ˙

3º Mistério: Jesus Cristo, ontem e hoje (A. Cartageno)

Voice

Fe liz- és Tu por que- a cre- di- tas- te- que_ha -

vi a- de cum pri- se- o que Te foi di to- da par te- do Se nhor!-

Fe liz- és Tu por que- a cre- di- tas- te.-

24 c 34 24

24 c 24

c 34

&
####

Feliz és Tu

C. Silva

&
####

&
####

‰
œj œj œj œ ™ œj œj œj œj œj œ œ ™ œj

œj œj œJ œJ
œ œ œJ

œJ œJ œJ œ œJ œj œj œJ œj œj ˙

‰
œj œj œj œ ™ œj œj œj œj œj œ ˙

A mi nh'al- ma- glo ri- fi- ca- o Se nhor,- por qu'o- - lhou pa ra_à-

sua hu mil- de- ser va- A mi nh'al- ma- glo ri- fi- ca- o Se nhor.-

24&b

C. Silva

A minha alma glorifica

&b

œj œj œj œj œj œj œJ œJ œj œj ˙ œ œjœJ
œj œœJ œ œjœJ

œjœJ

œjœJ
œjœJ

œjœJ œj œœJ œ œœ œœ œjœJ œjœJ
œjœJ

œjœJ
œjœJ

œjœJ
œjœJ

œjœJ œjœJ œj ˙œJ ˙ œœ Œ
Voice

Je sus- Cris to- on tem- e ho je_e- por to da_e- ter- ni- da- -

q = 63

Aclamativo

de. Je sus- Cris to- on tem- e ho je_e- por to da_e- ter- ni- da- de.-

24&

A. CartagenoJesus Cristo, ontem e hoje

& U

œj œj œ œ œj œj œj œj œ œj œj œj œj œj œj ˙

œ œj œj œ œ œj œj œj œJ
œ œJ œJ œj œj œj œj ˙ œ

Vídeo: https://youtu.be/c0oapumHi_U

Vídeo: https://youtu.be/N5yYMxV48jI

Vídeo: https://youtu.be/zqFp1m3BuqU

Vídeo: https://youtu.be/SYcb5UAS34I
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4º Mistério: Louvado sejais Senhor pelos povos de toda a terra. (M. Luís)

Voz

Lou va- do- se jais,- Se nhor,- pe los- po vos- de to da_a- ter ra.- Lou

va do- se jais,- Se nhor,- pe los- po vos- de to da_a- ter ra.-

68&bb

Mús: M. Luís 
 Harm: A. Cartageno

LOUVADO SEJAIS SENHOR

&bb

œj œj œj œj œ œj œ ™ œJ œj œJ
œJ

œJ œJ œ œj œ ™ œ œj

œJ œJ œJ
œ œJ

œ ™ œJ œJ
œJ

œJ
œJ œJ œ œJ

œ ™ œ ™

MP3: http://goo.gl/DkQAWo

Voz

O a có- li- to- ser ve- com a mor- A me sa- da pa la- vra- do Se nhor.

q=96

O a có- li- to- ser ve- na_a le- gri- a- O al tar- da_Eu ca- rís- tia.-

24&b

Refrão Música: A. Cartageno

Texto: D. Vedor / Revisto: J. Paulo Q. e A. Cartageno

HINO DO ACÓLITO

Diana Vedor, acólita da Diocese do Porto
Revisto por João Paulo Q. e A. Cartageno

&b

œj œ
j œ œj œj œj œ

j œj œJ
˙ œ ™ œj œJ œJ œJ œJ œj œj œj œj ˙

œ œj œj œ œj œj œj œj œj œj œ œ œ œj œj œ œ œ œ ˙ œ

Final: Hino do Acólito (Música: A. Cartageno; Letra: D. Vedor; Revisão: J. Paulo Q. e A. Cartageno)

Regina cæli, lætare, alleluia: 
Quia quem meruisti portare, alleluia,
Resurrexit, sicut dixit, alleluia, 
Ora pro nobis Deum, alleluia.

Regina caeli

5º Mistério: Cantai o Senhor é bom (G. Rey / A. Cartageno)

Can tai,- o Se nhor- é bom, can tai,- o Se nhor- é bom; nas

tre vas- bri lhou- su a- luz. Can tai,- o Se nhor- é bom, can -

tai, o Se nhor- é bom; a vi da- nos deu em Je sus.-

64&b

Cantai o Senhor é bom
G. Rey / A. Cartageno

&b

&b

œ œœ œœJ
œœJ

œœJ
œœJ

˙̇ œœ œœ œœJ
œœJ

œœJ
œœJ

˙̇ œœ

œœ œœ œœ œœ œœ œœ ˙̇ œœ ˙̇ œ œœ œœJ
œœJ

œœJ
œœJ
˙̇ œœ

œœ œœJ
œœJ

œœJ
œœJ
˙̇ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ˙̇ ™™ ˙̇ ™™ ˙̇

Entrada: Vamos confiantes (A. Cartageno)

cântIcos Para a eucarIstIa
. Paulo Quelhas

Voice

VAMOS CONFIANTES A. Cartageno

&
Va

2+34

Refrão

mos- con fi- an- tes- ao tro no- da gra ça- e_al can- ça- -

&
re mos- mi se- ri- cór- dia- do Se nhor,- A le- lu- ia.-

œj œj œj œj œ œj œj œ œj œj œ œ ‰ œj œj œj

œ œj œj œj œj œJ œJ
œJ œJ œ œj œj ˙ ˙

Vídeo: https://youtu.be/n8Pz8o2bo3M

MP3: https://db.tt/DPzqlnIz
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Acto Penitencial: Kyrie eleison (J. Berthier / Taizé)

Voice

2. Chris
1-3. Ky ri- e,

te,-
-

Chris
Ky ri- e

te-
- e

e
le
le

-
-

i
i

-
-

son.
son.

-
-

Chris
Ky ri- e,

te,-
-

Chris
Ky ri- e

te-
- e

e
le
le

-
-

i
i

-
-

son.
son.

-
-

24&
J. Berthier (Taizé)

Kyrie eleison

&

œj œj œ œJ œJ
œ œ œ œ# j œj ˙

œJ œJ
œ œJ œJ

œ œ œ œJ œJ ˙

Vídeo: https://youtu.be/mgY0jQykj8E

Santo (M. Luís)

Salmo Responsorial: Grandes coisas se dizem de ti, ó cidade de Deus. (F. Santos)

Aclamação ao Evangelho: Aleluia (J. Roux)

Apresentação dos dons: Bendito sejas, Senhor nosso pai (F. Santos)

Gran des- coi sas- se di zem- de Ti, ó ci -

da de- de Deus, ó ci da- de- de Deus.

&bbb 2+34

Grandes coisas se dizem de Ti
Missa Votiva Nossa Senhora do Cenáculo

F. Santos

&bbb

œJ œJ œ œ œj œj œ œj œj ˙ œj œJ

œ œJ œJ
˙ œJ œJ œ œ œJ œj ˙

Voz

Ben di- to- se jas,- Se nhor- nos so- Pai. Nos sa- al ma_e- xul- ta_e-

can ta.- Ben di- to- se jas,- Se nhor.- Nos sa-

al ma_e- xul- ta_e- can ta.- Ben di- to- se jas,- Se nhor.-

24 34 24

34 24

24

&

Refrão

BENDITO SEJAS, SENHOR NOSSO PAI
Mús: F. dos Santos
 Harm: F. da Silva

&

&

œ œ œj œj œ œj œj œ œj œj ˙ œj œJ
œJ œJ œJ œj

œ œ œj œj œj œj œ œj œj ˙ œj œJ

œJ œJ œJ œj œ œ œj œj œj œj œ œj œj ˙

Voice

™™

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

1. 2.

c&
#

Aleluia

œ ™ œj œ œ œ ™ œj œ œ œ ™ œj œ œ œ œœ
j œj ˙ œ ™ œj œ œj œj œ œ ˙

Vídeo: https://youtu.be/8VYGFZtZEt8

Vídeo: https://youtu.be/Vj3wFx_xQvo

San to,- San to,- San to- Se nhor- Deus do U ni- ver- so.-

O céu e_a ter ra- pro cla- mam- a vos sa- gló ria-

™™

Hos- sa na,- hos sa- na,- hos sa- na- nas al tu- ras,- hos -

sa na- nas al tu- ras.-

Ben di- to_O- que vem em no me- do Se nhor.-

24 34 24

34 24

34 24

&
##

Santo M. Luís

&
##

&
##

Ø

&
## U Fim

&
##

D.S. ao Fim

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œj œj œj œj œ œ

œj œj œj œj œ œj œj œ œ œj œj œj œ œ

œ œ œ œ ™ œj œ œ ™ œj œj œj œj œJ
˙ œ ™ œj

œj œj œj œj ˙ ˙ œ

œ œ œj œj œ ™ œj œj œj œj œj ˙
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Cordeiro de Deus (Az. Oliveira)

™™

ten de- pie da- de- de nós. dai nos- a paz, dai nos- a paz.

1.2. 3.24&
##

Cordeiro de Deus

A oliveira

‰ œj œj œ
j œ œJ œJ ˙ ‰ œj œj œ

j ˙ œ œ œ œ ˙

Vídeo: https://youtu.be/iwaXnNS4xxU

Comunhão I: Vamos com Nossa Senhora viver a Eucaristia (A. Cartageno)

Comunhão II: O trigo que Deus semeou (C. Silva)

Voz

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.-

&
#

O trigo que Deus semeou
(Versão coral)

C. Silva

 Harm: A. Cartageno

&
# U

Œ ‰ œj œ œJ œJ œ œJ œj œ ™ œj œj œ
j œj œj œ œ œ ‰ œj

œJ œJ
œJ œJ œ œJ œJ œ ™ œj œj œ

j œ œ œj œj œ
j œj œJ œJ ˙ œ ™ ‰

Final: Hino do Acólito (A. Cartageno) - ver página 10

Va mos com Nos sa- Se nho- ra,- vi ver- a_Eu ca- ris- ti- a,- fon te- de Mi se- ri- -

cór di- a,- pão nos so- de ca da- di a,-

fon te- de Mi se- ri- cór- di- a,- pão nos so- de ca da- di a.-

&

Refrão%

&

&

œ œ ™ œ œ œ œ
j œj ˙ œ ™ œj œ œ œ œ ˙ œ ™ ‰ œ œ ™ œ œ œ œJ œ

j

œ ™ œj œ ™ œj œ œj œj œ œ ˙ œ ™ ‰

œ œ ™ œ œ œ œJ œj œ ™ œj œ ™ œj œ œj œ
j
œ œ ˙ ˙

Vídeo: https://youtu.be/Of3Y6WoZUCI?t=31m49s

San to,- San to,- San to- Se nhor- Deus do U ni- ver- so.-

O céu e_a ter ra- pro cla- mam- a vos sa- gló ria-

™™

Hos- sa na,- hos sa- na,- hos sa- na- nas al tu- ras,- hos -

sa na- nas al tu- ras.-

Ben di- to_O- que vem em no me- do Se nhor.-

24 34 24

34 24

34 24

&
##

Santo M. Luís

&
##

&
##

Ø

&
## U Fim

&
##

D.S. ao Fim

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œj œj œj œj œ œ

œj œj œj œj œ œj œj œ œ œj œj œj œ œ

œ œ œ œ ™ œj œ œ ™ œj œj œj œj œJ
˙ œ ™ œj

œj œj œj œj ˙ ˙ œ

œ œ œj œj œ ™ œj œj œj œj œj ˙

Depois da comunhão: Senhora, nós vos cantamos (A. Oliveira)

Voz

A ve- Ma ri- a!- A ve- Ma ri- a!- A ve- Ma ri- a!-

68&
9

SENHORA, NÓS VOS CANTAMOS

Artur Oliveira

& œ ™ œ œJ œ ™ œ ™ œ ™ œ œJ œ ™ œ ™ œ œ œ œ œj œ ™ œ ™ ˙ ™


