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DEPOIS DA COMUNHÃO:

FINAL:

2011, Serviço Nacional de Acólitos

ANTÍFONA DA COMUNHÃO - 2: 
  


Gló

Refrão


ria_a- Cris to- Se nhor- i mor- tal,- nos so- Cor


dei ro- Pas cal!- A le- lu- ia!- A le- lu- ia!-

            

              

Li ber- tos- da tris te- za,- da mor te_e- do pe-

ca do- Can ta- mos- o mis té

cresc.

- rio- Des ta-

Pás coa- flo ri- da.-

rall. 



 



           

          

     

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





            
           

     

M. Luís
Peregrinação Nacional

dos Acólitos
Guião

Sábado da Oitava da Páscoa
Fátima, 30 de Abril de 2011

DURANTE A ASPERSÃO:

LE VAN- TOU- SE- GLO RI- O- SO- DO SE PUL- -

CRO JE SUS- CRIS TO,- NOS SO- REI E RE DEN- TOR;

NO VA- LUZ I LU- MI- NOU- OS CO RA- ÇÕES:

NOS SA_ES- P'RAN ÇA- É JE SUS- O SAL VA- DOR.

rall.

A. Cartageno





 



          

           

           

            

CÂNTICO DE ENTRADA:

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

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

 



1ª vez
Az. Oliveira

2ª vez
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Gló ria_a- Deus. Gló ria_a- Deus nas al tu- ras.-


Refrão A. Cartageno

         

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO:

APRESENTAÇÃO DOS DONS:

SANTO:

GLÓRIA:

SALMO RESPONSORIAL:
Refrão: Este é o dia que fez o Senhor: 
  N’Ele exultemos e nos alegremos.

Ves ti- vos- de ca ri- da- de- Que é per fei- ta- san ti- -

da de.- A paz de Cris to Se nhor- Se ja_em-jj Vósm Rei no- de_a

mor: se ja_em-jj Vós, Se ja_em-jj Vós Rei no- de_a mor.



 









                  

          
         

              

Hos sa- na,- hos sa- na,- hoss sa- na- nas al-

tu ras.- Hos sa- na,- Hos -

  


 



               

         

C. Silva

J. Roux


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


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

                 
 

                  
F. Santos
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CORDEIRO DE DEUS:

ANTÍFONA DA COMUNHÃO - 1:

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

            

ten de- pie da- de- de nós.

ten de- pie da- de- de nós.

dai nos- a paz.

Todos
C. Silva

Todos

Todos

      
      

   

Por que- so mos- fi lhos- de Deus E

(E)

le_en- vi- -

ou aos

(aos)

nos sos- co ra- ções- O Es pí- ri- -

to deSeu Fi lhoQue_emnós cla ma:"Ab:: bá,- Pai!"

  

 

 


A. CartagenoF. Melro



  

           

             

           


