Paróquia de Nossa Senhora da Piedade (Barbacena), São José (Alto Rio Doce)
e sant´ana (guaraciaba)

Ó Senhor, ó Senhor, sois piedade!
Kyrie, Kyrie, Kyrie eléison!

O SENHOR NOS ACOLHE

Refrão Meditativo

O Senhor ressurgiu, aleluia, ale-

luia! É o Cordeiro Pascal, aleluia,
aleluia! Imolado por nós, aleluia,
aleluia! É o Cristo, o Senhor, Ele
vive e venceu, aleluia!

Canto de Entrada

Vencendo o pecado, vem, Senhor

glorioso, vem. És nosso consolador.
Tu és nossa vida; se nós somos alegres, devemos a ti.
Alegres cantamos, Jesus ressurgiu,
Jesus ressurgiu! A Igreja reveste a
veste da glória, da vida, do amor.

O povo aclamando vem, para a liturgia vem. É ressurreição do Amor, é
vida pra todos nós. É canto, é festa,
é celebração.
Com roupas festivas vem, sorrisos
nos lábios, vem. O fraco fortalecido, feridas cicatrizadas. Num rosto
tristonho a alegria voltou.

Ato Penitencial

Cristo, que vos tornastes pobre para
nos enriquecer, tende piedade de nós.
Ó Cristo, ó Cristo, sois piedade!
Christe, Christe, Christe eléison!
Senhor, que vieste para fazer de nós o
vosso povo santo, tende piedade de nós.
Ó Senhor, ó Senhor, sois piedade!
Kyrie, Kyrie, Kyrie eléison.

Hino do Glória

Glória a Deus nas alturas, Glória,

glória, aleluia! Glória a Deus paz na
terra: Gloria, glória, aleluia!
Glória, glória no céu! Paz na terra
entre os homens! (bis)
Glória a Deus! Glória ao Pai. Glória a
Deus Criador, que no Filho tornou-se
o Senhor Deus da vida!
Glória a Deus, Glória ao Filho! Glória a Deus nosso irmão! Nos remiu
do pecado, nos abriu novo Reino!
Glória ao Espírito Santo, Deus que
nos santifica! Glória a Deus que nos
une a caminho do Pai!

(Realiza-se neste momento o rito da aspersão. Ao final canta-se somente as respostas
do ato penitencial: Kyrie, Christe...)

Banhados em Cristo somos uma

nova criatura. As coisas antigas já se
passaram somos nascidos de novo.
Aleluia, aleluia, aleluia!

(Não havendo o rito da aspersão canta-se
o ato penitencial completo)

Salmo 117

Aclamação
ao Evangelho

Cristo venceu! Aleluia! Res-

suscitou! Aleluia! O Pai lhe deu glória e poder. Eis nosso canto! Aleluia!
Este é o dia em que o amor venceu.
Brilhante luz iluminou as trevas. Nós
fomos salvos para sempre.
Suave aurora veio anunciando que
uma nova era foi inaugurada. Nós
fomos salvos para sempre.
No coração de todo homem nasce a
esperança de um novo tempo. Nós
fomos salvos para sempre.

Profissão de Fé

Este é o dia que o Senhor fez Creio em um só Deus, Pai todo
para nós: alegremo-nos e nele exultemos!

Sequência

Senhor, que sois a plenitude da ver- Cantai, cristãos, afinal: Salve, ó
dade e da graça, tende piedade de nós.

Cordeiro inocente, o Cristo, abriu-nos
do Pai o aprisco.
Por toda ovelha imolado, do mundo
lava o pecado.
Duelam forte e mais forte: é a vida
que enfrenta a morte.
O rei da vida, cativo, é morto, mas
reina vivo!
Responde, pois, ó Maria: no teu
caminho o que havia?
Vi Cristo ressuscitado, o túmulo
abandonado, os anjos da cor do sol,
dobrado ao chão o lençol.
O Cristo, que leva aos céus, caminha
à frente dos seus!
Ressuscitou de verdade. Ó Rei, ó
Cristo, piedade!

vítima pascal!

poderoso, criador do céu e da terra,
de todas as coisas visíveis e invisíveis.
Creio em um só Senhor, Jesus Cristo,
Filho Unigênito de Deus, nascido do
Pai antes de todos os séculos: Deus de
Deus, Luz da Luz, Deus verdadeiro de

doMiNgo de PÁscoa

orAção dos fiéis

Pai de bondade, dai-nos vida

nova em Cristo Jesus!

hosana nas alturas! Hosana, hosana
nas alturas! Hosana, hosana nas
alturas! Hosana! Bendito aquele que
vem em nome do Senhor! Hosana,
hosana nas alturas! Hosana, hosana
nas alturas! Hosana, hosana nas
alturas! Hosana!

cAnto dA comunhão

Este é o hino do povo de Deus,

que caminha pra união. Venham todos à comunhão, com Jesus e com
nosso irmão.
Cristo ressuscitou, Cristo ressuscitou, vive no nosso meio, aleluia!
Meus irmãos, venham todos cear, é a
ceia da ressurreição. O cordeiro está
imolado, celebremos a salvação.

Quem comer deste pão viverá, é o
pão vivo que vem do céu; esperemos
a salvação, novos céus, nova terra.
No Senhor fomos redimidos, no seu
sangue lavados fomos.Sua cruz é
libertação, Jesus Cristo é nosso irmão.
Quem nos vir sempre reunidos, vai
dizer: como são unidos. Nossos sonhos se realizaram, quem tem fé vive
a eternidade.

O SENHOR NOS ALIMENTA

cAnto do ofErtório

Bendito

sejas ó Rei da glória!
Ressuscitado, Senhor da Igreja! Aqui
trazemos as nossas ofertas.

O SENHOR NOS ENVIA EM MISSÃO

Nossa vida é um louvor a Deus

pelas suas maravilhas. Todo dia se tornou domingo, toda vida vem de Deus.

Vê com bons olhos nossas humildes ofertas. Tudo o que temos seja
pra ti, ó Senhor!

Ressurgiu Cristo Deus, vamos
cantar, aleluia! Ressurgiu Cristo
Deus, vamos cantar, aleluia!

Vidas se encontram no altar de Deus,
gente se doa dom que se imola. Aqui
trazemos as nossas ofertas.

Vida nova em todo o universo, tudo
se unificou. Deus se reconciliou com
os homens em Jesus, o Salvador.

Irmãos da terra, irmãos do céu, juntos cantemos, glória ao Senhor. Aqui
trazemos as nossas ofertas.

Vibra uma canção de esperança e

sAnto

Santo, Santo, Santo, Senhor Deus do
Universo! O céu e a terra proclamam,
proclamam a vossa glória. Hosana,

alegria, surge no horizonte o raiar de
um novo dia. Canta, dança, entra na
festa sente a alegria de viver. Olha o
céu sorrindo, vê a beleza deste renascer. Canta, dança nesta ciranda sonha
de novo sem temer, vai à cidade, leva
a notícia deste amanhecer. No olhar

do povo brincam risos de criança,
mãos se entrelaçam recriando a confiança. Livre canta o vento boa nova
da amizade. Brilha a paz na terra,
nasce nova humanidade.

Cristo ressuscitou, aleluia! Ven-

ceu a morte com amor (bis). Aleluia!

Tendo vencido a morte, o Senhor ficará para sempre entre nós. Para manter
viva a chama do amor que reside em
cada cristão a caminho do Pai.
Tendo vencido a morte, o Senhor
nos abriu horizonte feliz. Pois nosso
peregrinar pela face do mundo terá
seu final lá na Casa do Pai.

tE dEum

Nós vos louvamos, ó Deus. Nós
vos bendizemos Senhor. Toda a terra
vos adora, Pai eterno e onipotente.

coroAção dE nossA
sEnhorA

Regína caeli, laetáre, allelúia,

Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia,
quia quem meruísti portare, allelúia,
Pois o Senhor que mereceste trazer
em vosso seio, aleluia,
Ressurréxit sicut dixit, allelúia;
Ressuscitou, como disse, aleluia;
ora pro nobis Deum, allelúia;
Rogai a Deus por nós, aleluia.

A todos que vieram celebrar
conosco, desejamos uma Feliz e
Santa Páscoa! Alegremo-nos no
Senhor, pois Ele venceu a morte e
agora vive no meio de nós.
Equipe Paroquial de Liturgia

Dízimo: gesto de partilha
que nasce da fé.
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Deus verdadeiro, gerado, não criado,
consubstancial ao Pai. Por Ele todas
as coisas foram feitas.
E, por nós, homens, e para a nossa
salvação, desceu dos céus: e se encarnou pelo Espírito Santo, no seio
da Virgem Maria, e se fez homem.
Também por nós foi crucificado sob
Pôncio Pilatos; padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as escrituras, e subiu aos céus,
onde está sentado à direita do Pai. E
de novo há de vir, em sua glória, para
julgar os vivos e os mortos; e o seu
reino não terá fim.
Creio no Espírito Santo, Senhor que
dá a vida, e procede do Pai e do Filho;
e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado: Ele que falou pelos profetas.
Creio na Igreja, Una, Santa, Católica
e Apostólica. Professo um só batismo
para remissão dos pecados. E espero
a ressurreição dos mortos e a vida do
mundo que há de vir. Amém.

