Hino do Acólito

GUIÃO
PROGRAMA
10 horas | ACOLHIMENTO E ANIMAÇÃO | Centro Pastoral Paulo VI
13:30 horas | PARAMENTAÇÃO |Centro Pastoral Paulo VI
15:15 horas | EUCARISTIA | Basílica da Ssma Trindade
16:30 horas PROCISSÃO EUCARÍSTICA E BENÇÃO |Recinto do Santuário

EUCARISTIA
Entrada

MENSAGEM AOS ACÓLITOS PEREGRINOS
Caríssimo(a)
O Serviço Nacional de Acólitos agradece a tua
presença na Peregrinação Nacional dos
Acólitos. Este guião tem por objetivo ajudar-te
a melhor participar neste encontro e fornecerte algumas informações importantes. Para além
da Direção e da Equipa de Apoio, podes também
contar com a ajuda dos Voluntários (usam uma
t-shirt de cor laranja). Pedimos que estejas
atento às indicações e orientações que serão
dadas e se tiveres alguma dúvida ou
necessidade, dirige-te a um dos voluntários. Um acólito é aquele que acompanha e ajuda durante
a celebração e por isso é fundamental contribuir com o nosso exemplo para uma peregrinação
serena, acolhedora e espiritualmente rica por estarmos unidos em Cristo. A todos uma saudação
fraterna e um bem hajam presença.
A Direção do Serviço Nacional de Acólitos
Pe. Luis Leal (Diocese de Lisboa) | Pe. Francisco Couto (Diocese de Évora) | Paulo A. Santos (Diocese do
Porto) | Pe. Nuno Queirós (Diocese de Aveiro) | Pe. Carlos Martins (Diocese de Viana do Castelo)

www.acolitos.liturgia.pt | www.facebook.com/snacolitos | acolitos@liturgia.pt

Salmo Responsorial O Senhor fala de paz ao seu povo
Apresentação dos dons

Comunhão

Celebremos o Mistério
Hino Eucarístico

Pe. Ferreira dos Santos

1. Celebremos o mistério / Da divina Eucaristia,
corpo e sangue de Jesus: / O mistério de Deus vivo,
Tão real no seu altar / Como outrora sobre a cruz.
2. Vindo à terra, que O chamava, / Cristo foi a salvação
E a alegria do seu povo. / Foi profeta, foi palavra
E palavra que, pregada, / Fez do mundo um mundo novo.
3. Foi na noite derradeira / Que, na ceia com os Doze,
Coração a coração, / Se deu todo e para sempre.
Mãos em bênção sobre a mesa / Da primeira comunhão.
4. Assim, Deus, que se fez homem, / Tudo fez em plenitude
De humildade e de pobreza. / E o milagre continua:
Onde falham os sentidos, / Chega a esp’rança de quem reza.
5. Veneremos, adoremos, / A presença do Senhor,
Nossa luz e pão da vida, / Cante a alma o seu louvor.
Adoremos no sacrário, / Deus oculto por amor.
6. Dêmos glória ao Pai do Céu, / Infinita Majestade;
Glória ao Filho e ao Santo Espírito, / Em espírito e verdade,
Veneremos, adoremos / A Santíssima Trindade. Amen

PROCISSÃO EUCARÍSTICA E BENÇÃO

CONCLUSÃO DA PEREGRINAÇÃO
Nossa Senhora da Paz
Refrão

M. Carneiro

