Eucaristia

"Uma maneira
ótima para nos
exercitarmos
no amor de Cristo,
é acostumar-se
a tê-lo sempre
presente em nós."
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S. VICENTE DE PAULO
27 de setembro de 2014

Algumas sugestões:
1.
Proponho que cada grupo faça um cartaz apelativo ao dia de S. Vicente de Paulo que poderá entrar na procissão de entrada e ficar durante
toda a Eucaristia junto do Altar;
2.
Será enviado por email um PowerPoint com algumas imagens para o
momento do Pós-Comunhão.

ENTRADA
Implicados bem no mundo
(tu
e
eu)
Por uma missão de amor
(de
amor)
Responsáveis de uma herança
Caminhamos junto a Deus (bis)

Dó#Muitas vezes eu me canso
Lá+
Si+7
De um mundo superficial
Mi+
Dó#Onde quase tudo vale
Lá+
Si+7
Onde sobra a verdade

Passagem: Si+ Mi+ Si+7
Lá+ Mi+ Si+7 Mi+ (2x)

Dó#Sol#Sinto-me tão diferente
Lá+
Si+7
Quero mesmo arriscar
Dó#Sol#Sonho um mundo sem pobreza
Lá+
Si+7
Onde brilha, amizade

Antes da tua existência
Houve gente com valor
Que ao exemplo do teu mestre
Deram tudo por amor

Mi+
Si+7
Porque Deus conta contigo
Dó#E te chama ao coração
Lá+
São Vicente e Santa Luísa
LáMi+
Vão contigo em missão

Porque Deus conta contigo…

Cantando nós recordamos
Esse mágico trabalho
Feito por todos os pobres
E por um mundo melhor

Mi+ Si+7
Dó#Desde hoje como antes
Lá+
Construímos todos juntos
LáMi+
Um lugar muito melhor.
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CÂNTICO FINAL
Sol+
Pudera eu ser tuas mãos,
Dó+
Ré+
Ser esperança, ser semente…
Sol+
Inventar-me na caridade
Dó+
Ré+
Ser modelo de Vicente.
Hoje grito com vontade
Que sou capaz em cada passo,
De ajudar o meu irmão
Ser vicentino em tudo o que faço. Ré7+
Sol
Sei que sim…
Dó+
Que amor é inventivo
Sol+
Que a caridade é o caminho,
Dó+ Ré+
Do mundo onde faço a diferença.
Sol+
Sei que sou,
Dó+
Vicentino no meu viver,
Sol+
Olho os pobres como meus irmãos,
Dó+ Ré+
E com eles aprendo a “Ser”

Dó+
Ré+
E minha vida enche-se de Ti
Sol+
Ré+
MiSempre que me entrego a meu irmão.
Dó+
Ré+
Sou vicentino hoje e sempre,
Sol+
Dou-te meu coração.
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PÓS-COMUNHÃO
(Leitura do texto enquanto se projetam imagens e algumas palavras sobre
S. Vicente de Paulo)
“Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, sou como o bronze que soa, ou como o címbalo que retine.
Mesmo que eu tivesse o dom da profecia, e conhecesse todos os mistérios
e toda a ciência; mesmo que tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, não sou nada.
Ainda que distribuísse todos os meus bens em sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade,
de nada valeria!
A caridade é paciente, a caridade é bondosa. Não tem inveja. A caridade
não é orgulhosa. Não é arrogante.
Nem escandalosa. Não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não
guarda rancor.
Não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade.
Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta.
A caridade jamais acabará. As profecias desaparecerão, o dom das línguas
cessará, o dom da ciência findará.
A nossa ciência é parcial, a nossa profecia é imperfeita.
Quando chegar o que é perfeito, o imperfeito desaparecerá.
Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Desde que me tornei homem, eliminei as coisas de
criança.
Hoje vemos como por um espelho, confusamente; mas então veremos
face a face. Hoje conheço em parte; mas então conhecerei totalmente,
como eu sou conhecido.
Por ora subsistem a fé, a esperança e a caridade - as três. Porém, a maior
delas é a caridade.”
1 Coríntios 13:7-13
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Tu e eu junto a Deus
Implicados bem no mundo
Por uma missão de amor.
ATO PENITENCIAL
Dó+ MiLáSenhor, tem piedade
Fá+ LáRéSenhor, tem piedade
Dó+ MiLáSenhor, tem piedade de nós
Fá+
Dó+
Senhor, tem piedade
Cristo, tem piedade...
Senhor, tem piedade...
ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Ré+
Aleluia, Aleluia, Aleluia, oh!
Lá+
Aleluia, Aleluia, Aleluia, oh!
Ré+
Sol+Lá+ Ré+
Aleluia, Aleluia, Aleluia, oh! A – Aleluia!
APRESENTAÇÃO DOS DONS
MiRé+
Ergue-te na alegria
Dó+
Si+7
povo chamado à Salvação
Sol+
Ré+
Deixa o traje de luto
Dó+ Si+7
Miporque o Senhor é a nossa justiça.

Alegre-se o deserto
e rejubile a fonte mais pura
Consolai o meu povo
tende coragem Deus nos conduz.
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Dó+
Ré+
Partilhai a riqueza
Sol+
Miporque Deus de todos é Pai
Dó+
sois benditos,
Ré+
Sol+
entrai, no reino da luz

COMUNHÃO
porque eu tive fome,
e vós deste-me de comer
tive sede e vós
deste-me de beber.

SANTO
Dó#- Lá Mi Si7
Santo, Santo, Santo o Senhor
Deus do universo. O céu e a terra
Proclamam a vossa glória.
Lá Si7 Mi Dó#Hossana, Hossana,
Lá Si7 Mi Si7
Hossana, nas alturas. (bis)

Ré+
Sol+
Ré+
Fazei isto em minha memória
Si- MiLá+
Repeti o gesto que Eu faço
Ré+ Sol+ Ré+ Fá#- SiNão temais partir a vida como pão
Ré+
MiLá+
Nem derramar o vosso sangue por amor
Sol+
Lá+
Vós todos sois aqueles,
Ré+
SiAos quais Eu servi
Sol+
MiSou o vosso mestre
Sol+
La+
Fazei tal como Eu fiz.

Bendito aquele que vem
em nome do Senhor.
CORDEIRO
dó
fá
sol
dó
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo
lá- ré
fá sol
Tende pieda….de de nó…s
dó
fá
sol
dó
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo
lá- ré
fá sol
Tende pieda….de de nó…s
dó
fá
sol
dó
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo
lá- ré fá sol
Dai-nos a pa….z, a pa…z
lá- ré fá sol
Dai-nos a pa….z, a pa…z
4

Aquele que de entre vós,
Quiser ser o primeiro
De todos seja servo
E se faça o mais pequeno.
Assim sereis felizes
Já nada poderá
Tirar-vos a alegria
Meu amor vos guiará.
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