“Fraternidade: biomas brasileiros e defesa da vida”
“Cultivar e guardar a criação” (Gn 2.15).
ANO 12/2017 - N0 145- Paróquia de Nossa Senhora da Piedade (Barbacena), São José (Alto Rio Doce)
e sant´ana (guaraciaba)

Refrões Meditativos

Eis o tempo de conversão, eis

o dia da salvação. Ao Pai voltemos
juntos andemos. Eis o tempo de
conversão!

(4ª Feira de Cinzas e 1º Domingo)

Eu sou a Luz do Mundo, quem

me segue não andará nas trevas,
nas trevas, mas a luz da vida terá!
(2º Domingo)

Agora o tempo se cumpriu, o Rei-

no já chegou. Irmãos convertam-se
e creiam firmes no Evangelho!

(3º Domingo)

Misericórdia,

Senhor, misericórdia! Misericórdia! Senhor
escuta o lamento e tem de nós compaixão. Ao povo dá novo alento, a
tua graça e perdão. (4º e 5º Domingo).

Canto de Entrada

Louvado

seja, ó Senhor, pela
mãe terra, que nos acolhe, nos
alegra e dá o pão. Queremos ser os
teus parceiros na tarefa de cultivar
o bem guardar a criação.

Por toda a costa do país espalhas
vida; são muitos rostos – da Caatinga ao Pantanal: Negros e índios,
camponeses: gente linda, lutando
juntos por um mundo mais igual.
Senhor, agora nos conduzes ao
deserto e, então nos falas, com carinho, ao coração pra nos mostrar que
somos povos tão diversos, mas um
só Deus nos faz pulsar o coração.
Se contemplamos essa “mãe” com
reverência, não com olhares de ganância ou ambição, o consumismo,
o desperdício, a indiferença e se tornam luta, compromisso e proteção.
Que entre nós cresça uma nova ecologia onde a pessoa, a natureza, a
vida, enfim, possam cantar na mais
perfeita sinfonia ao Criador que faz
da terra o seu jardim.
(4ª Feira de Cinzas; 1º e 3º Domingo)

A ti, meu povo, amado da aliança, se

abre a porta da misericórdia, do meu
perdão que é fonte de esperança, que
gera a paz, a vida e a concórdia.
Misericordiosos, misericordiosos,
misericordiosos como o Pai!
Perdoa até setenta vezes sete, procura amar irmãos e inimigos; celebra
a volta de quem se converte: Eis o
que peço aos meus irmãos e amigos.

Da Amazônia até os Pampas, do
Cerrado aos Manguezais, chegue
a ti o nosso canto pela vida e pela
paz.

O Pai ampara o órfão e a viúva,
rejeita a regra do ‘dente por dente’,
pois Ele envia o sol, a brisa, a chuva
tanto ao injusto e justo igualmente.

Vendo a riqueza dos biomas que
criaste, feliz disseste: tudo é belo,
tudo é bom! E pra cuidar a tua obra
nos chamaste a preservar e cultivar
tão grande dom.

Vai ser sinal do meu amor ternura,
consola aflitos, perdoa as ofensas;
reparte o pão e o teu amor que cura,
faze orações, pratica a paciência.
(2º e 4º Domingo)

Eis o tempo de conversão, eis o

dia da salvação. Ao Pai voltemos,
juntos andemos. Eis o tempo de
conversão!
Os caminhos do Senhor são verdade, são amor. Dirigi os passos meus;
em vós espero, ó Senhor! Ele guia
ao bom caminho quem errou e quer
voltar. Ele é bom, fiel e justo; Ele
busca e vem salvar!
Viverei com o Senhor. Ele é o meu
sustento. Eu confio mesmo quando
minha dor não mais aguento. Tem
valor aos olhos seus meu sofrer e
meu morrer. Libertai o vosso servo
e fazei-o reviver!
A Palavra do Senhor é a luz do meu
caminho; ela é vida, é alegria; vou
guardá-la com carinho. Sua Lei, seu
Mandamento é viver a caridade.
Caminhemos todos juntos, construindo a unidade. (5º Domingo)

Ato penitencial

Senhor, que sois a plenitude da
verdade e da graça, tende piedade de
nós. Kyrie, Kyrie, Kyrie eléison!
Cristo, que vos tornastes pobre para
nos enriquecer, tende piedade de
nós. Christe...
Senhor, que vieste para fazer de nós
o vosso povo santo, tende piedade
de nós. Kyrie...
(4ª Feira de Cinzas, 1º e 3º Domingo)

Derramarei

sobre vós uma
água pura, sereis purificados de
todas as faltas. Eu vos darei um
coração novo, diz o Senhor.
Tende piedade de mim, ó Deus, se-
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gundo a vossa grande misericórdia,
por vossa bondade imensa, apagai
minha iniquidade.
Lavai-me todo inteiro de minha culpa e do meu pecado purificai-me.
Sim, reconheço minha maldade à
minha frente está sempre o meu
pecado. (2º e 4º Domingo)

Senhor,

que nos mandastes
perdoar mutuamente antes de nos
aproximarmos do vosso altar.
Senhor, tende piedade de nós! (bis)
Cristo, que na cruz destes o perdão
aos pecadores.
Cristo, tende piedade de nós! (bis)
Senhor, que confiastes à vossa
Igreja o ministério da reconciliação.
Senhor, tende piedade de nós!
(bis) (5º Domingo)

Salmo 50
Misericórdia, ó Senhor, misericórdia, pois pecamos! (4ª Feira de Cinzas)
Salmo 50
Piedade, ó Senhor, tende piedade,
pois pecamos contra vós!
(1º Domingo)

Salmo 32
Sobre nós venha, Senhor, a vossa
graça, venha a vossa salvação!
(2º Domingo)

Salmo 94
Hoje não fecheis o vosso coração,
mas ouvi a voz do Senhor!
(3º Domingo)

Salmo 22
O Senhor é o pastor que me conduz,
não me falta coisa alguma.
(4º Domingo)

Salmo 129
No Senhor, toda graça e redenção!
(5º Domingo)

Aclamação
ao Evangelho
Glória

a vós, ó Cristo, Verbo
de Deus! Glória a vós, ó Cristo,
Verbo de Deus! (bis)
Oxalá ouvísseis hoje a sua voz:
Não fecheis os corações como em
Meriba! (4ª Feira de Cinzas)

Louvor

e glória a ti, Senhor,
Cristo Palavra de Deus, Cristo
Palavra de Deus.
O homem não vive somente de
pão, mas de toda palavra da boca
de Deus. (1º Domingo)

Louvor a vós, o Cristo Rei, Rei

Oração dos Fieis
Senhor, dai-nos o auxílio de vossa graça. (4ª Feira de Cinzas)

Senhor, sustentai-nos em nossa

fraqueza. (1º Domingo)

Senhor, que vossa glória resplandeça sobre nós. (2º Domingo)

Senhor, dai-nos o vosso Espírito

Santo. (3º Domingo)

Senhor, dai-nos a luz da fé.
(4º Domingo)

Senhor,

concedei-nos vida em
plenitude. (5º Domingo)
Oração da Campanha
Ecumênica
da Fraternidade

da eterna glória, Rei da eterna
glória.

(Recitada após as Preces da Comunidade)

Numa nuvem resplendente fez-se
ouvir a voz do Pai: Eis meu Filho
muito amado, escutai-o, todos vós!

louvamos e bendizemos, por vossa
infinita bondade. Criastes o universo com sabedoria e o entregastes
em nossas frágeis mãos para que
dele cuidemos com carinho e amor.
Ajudai-nos a ser responsáveis e
zelosos pela Casa Comum. Cresça,
em nosso imenso Brasil, o desejo e
o empenho de cuidar mais e mais
da vida das pessoas, e da beleza e
riqueza da criação, alimentando o
sonho do novo céu e da nova terra
que prometestes. Amém!

(2º Domingo)

Glória a vós, ó Cristo, Verbo

de Deus. Glória a vós, ó Cristo,
Verbo de Deus (bis).

Na verdade, sois Senhor, o Salvador
do mundo. Senhor, dai-me água
viva a fim de eu não ter sede!
(3º Domingo)

Honra glória, poder e louvor,

a Jesus, nosso Deus e Senhor!

Eu sou a luz do mundo, nos diz o
Senhor, quem me segue da vida terá
o esplendor! (4º Domingo)

Glória a vós, ó Cristo, Verbo
de Deus. Glória a vós, ó Cristo,
Verbo de Deus (bis).
Eu sou a ressurreição, eu sou a vida.
Quem crê em mim não morrerá
eternamente. (5º Domingo)

Deus, nosso Pai e Senhor, nós vos

Oração do Dizimista
(Recitada após as Preces da Comunidade)

Pai Santo,

contemplando
Jesus Cristo, vosso Filho bem
amado que se entregou por nós
na cruz, e tocado pelo amor que
o Espírito Santo derrama em
nós, manifesto, com esta contribuição, minha pertença à Igreja,
solidário com sua missão e com
os mais necessitados. De todo o
coração, ó Pai, contribuo com
o que posso: recebei, ó Senhor.
Amém.
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a opressão, a vossa luz rebrilha e as
trevas fugirão!
O SENHOR NOS ALIMENTA

Canto do Ofertório

Sê bendito, Senhor, para sem-

pre, pelos frutos das nossas jornadas! Repartidos na mesa do reino,
anunciam a paz almejada!
Senhor da vida, Tu és a nossa salvação! Ao prepararmos a tua mesa
em ti buscamos ressurreição!
Sê bendito, Senhor, para sempre,
pelos mares, os rios e as fontes! Nos
recordam a tua justiça, que nos leva
a um novo horizonte!
Sê bendito, Senhor, para sempre,
pelas bênçãos qual chuva torrente!
Tu fecundas o chão desta vida, que
abriga uma nova semente!
(4ª Feira de Cinzas; 1º e 3º Domingo)

Mestre, bom estarmos aqui, reunidos bem perto de ti, no silêncio e
na paz. Mestre reunidos no amor,
nós viemos ao Monte Tabor para
em ti repousar.
E nós cantaremos a mesma canção,
unidos no mesmo coração (bis).
Mestre ao sairmos daqui nós iremos
teus passos seguir com sementes
nas mãos. Mestre, nós queremos
plantar o teu reino em todo lugar e
crescer como irmãos. (2º Domingo)

Brilhe

a vossa luz, brilhe para
sempre. Sejam luminosas vossas
mãos e as mentes. Brilhe a vossa
luz (bis)! Brilhe a vossa luz (bis)!
Vós sois a luz do mundo, a todos
aclarai! Afugentando as trevas, ao
Pai glorificai!
A vossa Luz é o Cristo que dentro
em vós está: Via,Verdade e Vida,
Ele vos guiará!
Rompendo o jugo iníquo, banindo

Ninguém a luz acende deixando-a
se esconder: Vossa luz ilumine, faça
a vida vencer! (4º Domingo)

Um coração para amar, pra per-

doar e sentir; para chorar e sorrir, ao
me criar Tu me deste. Um coração
pra sonhar, inquieto e sempre a bater. Ansioso por entender as coisas
que Tu disseste.
Eis o que eu venho te dar. Eis o
que eu ponho no altar, toma Senhor que ele é teu. Meu coração
não é meu.
Quero que o meu coração seja tão
cheio de paz, que não se sinta capaz
de sentir ódio ou rancor. Quero que
a minha oração possa me amadurecer, leve-me a compreender as
consequências do amor. (5º Domingo)

Santo, Santo, é o Senhor. Terra e

céus cantam em seu louvor. Santo
proclamam suas criaturas. Hosana,
hosana, hosana nas alturas. Hosana,
cantemos, hosana louvemos com
filial ternura. Bendito é o que vem
em nome do Criador. Bendito é
o que traz a paz em plenitude do
amor. Hosana!

(4ª Feira de Cinzas; 1º e 3º Domingo)

Santo, Santo, Santo é o Senhor
Deus do universo. Os céus e a terra
estão cheios da vossa glória. Hosana, hosana, hosana no alto dos
céus (bis). Bendito é Aquele que
vem em nome do Senhor. Hosana...
(2º e 4º Domingo)

Santo, Santo, Santo, Senhor Deus

do Universo! O céu e a terra proclamam, proclamam a vossa glória.
Hosana, Hosana nas alturas! Hosana, Hosana nas alturas! Hosana, Hosana nas alturas! Hosana!
Bendito aquele que vem em nome
do Senhor! Hosana... (5º Domingo)

Canto da Comunhão

Vem, meu povo, ao banquete
da vida; nesta mesa eu irei te ensinar; o jejum que me agrada é a partilha, a oração que prefiro é amar.
Ó Senhor, como é bom ser teu
povo! Ser Igreja e viver como irmãos! Pelo amor que nos tens eu te
louvo, por te dares a nós neste pão.
Se desejas sentir já bem perto, nova
Páscoa da libertação, vem primeiro
comigo ao deserto do silêncio e da
contemplação.
Se o pecado e o mal desfiguram, se
te assustam a dor e a cruz; minha
graça e perdão transfiguram, na
Palavra terás nova luz.
Se o cansaço da vida te invade,
quando a sede do amor te atingir, eu
serei aconchego e amizade, junto à
fonte, esperando por ti.
Sou Pastor que te dá segurança, que
teus tímidos passos conduz. Abre os
olhos, desperta! Levanta! Persevera
nas obras da luz!
Toda a morte eu transformo em semente, das amarras eu vim libertar.
Junto a mim viverás plenamente e
feliz poderás caminhar.
(4ª Feira de Cinzas; 1º e 3º Domingo)

Ó Pai, teu povo busca vida nova

na direção da Páscoa de Jesus. Em
nossa fronte, o sinal das cinzas na
caminhada, vem ser força e luz!
Provai e vede como Deus é bom,
feliz de quem no seu amor confia!
Em Jesus Cristo se faz graça e dom,
se faz Palavra e Pão na Eucaristia.
A nossa Igreja, ó Pai, se faz caminho
na direção da Páscoa de Jesus. Vem,
nos ajuda a renascer das cinzas, na
caminhada, vem ser força e luz.
Quando, na vida, andamos no deserto e a tentação vem nos tirar a
paz, a fortaleza e a palavra certa em
ti buscamos, Deus de nossos pais.
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nenhum daqueles que são meus”;
Onde salvas teu irmão, tu me estás
salvando nele.

Ó Deus, conheces nosso sofrimento,
há muita dor, é grande a aflição. Transforma em festa nossa dor-lamento,
acolhe os frutos bons da conversão.

“Da ovelha desgarrada eu me fiz
o bom pastor”; Reconduze, acolhe
e guia a que de mim se extraviou:
Onde acolhes teu irmão, tu me
acolhes também nele. (5º Domingo)

Quando o pecado nos consome e
fere, e em ti buscamos a paz do perdão, o nosso rio de aflição se perde
no mar profundo do teu coração.

O SENHOR NOS ENVIA EM MISSÃO

Por que ficar em coisas já passadas?
O teu perdão liberta e nos renova. O
teu amor nos abre nova estrada, traz
alegria e paz, nos revigora.
(2º e 4º Domingo)

Eu vim

para que todos tenha
vida, que todos tenham vida plenamente.
Reconstrói a tua vida em comunhão
com teu Senhor; Reconstrói a tua
vida em comunhão com teu irmão:
Onde está o teu irmão, eu estou
presente nele.
“Eu passei fazendo o bem, eu curei
todos os males”; Hoje és minha
presença junto a todo sofredor:
Onde sofre o teu irmão, eu estou
sofrendo nele.
“Entreguei a minha vida pela salvação de todos”; Reconstrói, protege
a vida de indefesos e inocentes:
Onde morre o teu irmão, eu estou
morrendo nele.
“Vim buscar e vim salvar o que estava
já perdido”; Busca, salva e reconduze a quem perdeu toda a esperança:
Onde salvas teu irmão, tu me estás
salvando nele.
“Este pão, meu corpo e vida para
a salvação do mundo”; É presença
e alimento nesta santa comunhão:
Onde está o teu irmão, eu estou
também com ele.
“Salvará a sua vida quem a perde,
quem a doa” ; “eu não deixo perecer

Imposição das Cinzas

Senhor,

tende compaixão do
vosso povo que acolhe a conversão. Reacendei em nós a chama
batismal. Oh! Dá-nos luz e vosso
perdão! (bis)
Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia! Na imensidão de vosso
amor, purificai-me! Do meu pecado, todo inteiro, vem lavar-me
e apagai completamente a minha
culpa.

de, são amor. Dirigi os passos meus;
em vós espero, ó Senhor! Ele guia
ao bom caminho quem errou e quer
voltar. Ele é bom, fiel e justo; Ele
busca e vem salvar!
Viverei com o Senhor. Ele é o meu
sustento. Eu confio mesmo quando
minha dor não mais aguento. Tem
valor aos olhos seus meu sofrer e
meu morrer. Libertai o vosso servo
e fazei-o reviver!
A Palavra do Senhor é a luz do meu
caminho; ela é vida, é alegria; vou
guardá-la com carinho. Sua Lei, seu
Mandamento é viver a caridade.
Caminhemos todos juntos, construindo a unidade! (1º e 3º Domingo)

Pelos prados e campinas verde-

jantes eu vou. É o Senhor que me
leva a descansar. Junto às fontes
de águas puras repousantes eu vou.
Minhas forças o Senhor vai animar.
Tu és, Senhor, o meu pastor, por
isso nada em minha vida faltará
(bis).

Eu reconheço toda a minha iniquidade, o meu pecado está sempre
à minha frente. Foi contra vós, só
contra vós, que eu pequei e pratiquei o que é mau aos vossos olhos!

Nos caminhos mais seguros junto
d’Ele eu vou e pra sempre o Seu
nome eu honrarei. Se eu encontro mil
abismos nos caminhos eu vou. Segurança sempre tenho em suas mãos.

Criai em mim um coração que seja
puro, dai-me de novo um espírito
decidido. Ó Senhor, não me afasteis
de vossa face, nem retireis de mim
o vosso Santo Espírito!

Ao banquete em sua casa muito alegre eu vou. Um lugar em sua mesa
me preparou. Ele unge minha fronte
e me faz ser feliz. E transborda a
minha taça em Seu amor.

Dai-me de novo a alegria de ser
salvo e confirmai-me com espírito generoso! Abri meus lábios, ó
Senhor, para cantar, e minha boca
anunciará vosso louvor!

Com alegria e esperança caminhando eu vou. Minha vida está sempre
em suas mãos. E na casa do Senhor
eu irei habitar. E este canto para
sempre irei cantar. (2º, 4º e 5º Domingo)

Final

Eis o tempo de conversão, eis o

dia da salvação. Ao Pai voltemos,
juntos andemos. Eis o tempo de
conversão!
Os caminhos do Senhor são verda-

“Devolvei a Deus
o que é de Deus” (Mt 22,21).

GRÁFICA DOM VIÇOSO (31) 3557-1233

Peregrinamos entre luz e sombras, a
cruz nos pesa, o mal nos desfigura,
mas na oração e na Palavra achamos
a tua graça, que nos transfigura.

