Paróquia de Nossa Senhora da Piedade (Barbacena)

Refrão Meditativo
Senhor, chamaste-me aqui

estou! Chamaste-me aqui estou! Ô, ô, ô! Ô, ô, ô! Chamaste-me aqui estou!

(Dia 6, 9, 10, 11, 12, 13 e 14)

Eis aqui tua serva, eis aqui

tua serva. Que em mim se faça,
(bis) a tua Palavra!
(Dias 5, 7, 8 e 15)

Entrada
Bem alegres, cantai salmos

ao Senhor o nosso Deus e
nossa luz! Rendei graças!
Rendei graças ao Senhor, em
nome de Jesus!

Rendei graças ao Senhor por
seu amor, e por tudo o que ele
faz aos filhos seus. Celebrai
com sacrifício de louvor, o
nosso Deus!
Alegrai-vos ó nações em toda
terra, com o canto de louvor
ao nosso Deus. Dêem glórias
para sempre ao Senhor, os
corações!
O Senhor está à frente do seu
povo, sua mão ampara o fraco
e o sofredor. Aos que sofrem
ele traz libertação, em seu
amor! (Dia 6, 9 e 12)

Mãe de Deus, nossa que-

rida Mãe, você nos trouxe a
Paz, você nos traz o Amor.

Mãe de Deus, ensina a sermos irmãos e amar do jeito
que Jesus amou.
Mãe a sua vida, foi resposta
ao Criador, e foi escolhida, pra
gerar o Amor. Deus mandou
ao mundo, seu Filho o Senhor.
Ele é o nosso Salvador.
Mãe do Deus-Menino, ensinou ao Filho, os primeiros
passos. Fez Jesus andar. Olha
os nossos filhos, ensine a mostrar, os caminhos do Senhor.
Nós cantaremos juntos, pedindo paz na terra e rezaremos
muito, pedindo conversão.
Protege os seus filhos, que
ouvem com atenção, ó Rainha
da Paz. (Dia 8 e 15)

Nós te bendizemos Santo Espírito, dom pascal e fonte de
unidade. Tu renovas sempre a
Igreja, Sacramento de Cristo
Jesus.
Salve ó Senhora da Piedade.
Filha escolhida de Deus Pai.
Mãe de Jesus Cristo e nossa
Mãe. Esposa do Espírito de
Amor. (Dia 5, 7, 11 e 14)

Venham, venham todos

para a Ceia do Senhor! Casa
iluminada, mesa preparada, com paz e amor. Porta
sempre aberta, Pai amigo,
aguardando acolhedor. Vem
do alto por Maria, este Pão
que vai nos dar. Pão dos
anjos quem diria! Nos fará
ressuscitar.

Nós te agradecemos Pai Canta a Igreja o Sacrifício, que

eterno, filhos de tão grande
amor nascidos. Somos o teu
povo peregrino, que caminha
em busca do teu Reino.

Jubileu é graça, ó Mãe da
Piedade, Teus filhos celebram a Páscoa do Senhor.
Dá-nos hoje e sempre, seguir
Jesus Cristo, Luz e Pão da
Vida, nosso Bom Pastor.
Nós te adoramos Jesus Cristo,
pela tua morte redentora. Hoje
estás presente em nosso meio.
És a nossa festa eucaristia.

na Cruz foi seu início! E antes
Jesus quis entregar, Corpo e
Sangue em alimento, precioso testamento. Como não nos
alegrar?!
“Fazei isto!” Foi a ordem.
Morte e vida nos recordem:
Prova de amor é partilhar! Há
maior felicidade, no serviço e
na humildade. Como não nos
alegrar?!
Pão é carne verdadeira, Vinho
é Sangue da videira! Possa tal
fé se aprofundar! Se o mistério
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é incompreensível, nossa fé
diz que é possível. Como não
nos alegrar?!
Cristo vive se oferece, intercede escuta a prece, em toda
a terra quer morar. Por amor
é prisioneiro, nos aguarda o
dia inteiro. Como não nos
alegrar?!
Pode haver amor no mundo,
tão real e tão profundo, como
se viu Jesus provar? Ele ensina e nos convida: Ofertemos
nossa vida! Como não nos
alegrar?! (Dia 10, 13)

Ato Penitencial
Senhor, se tua voz não ouvi,

e por caminhos do mal me
perdi:
Piedade, Senhor! Piedade,
Senhor!

Senhor, se não te amei no
irmão, fechando a ele o meu
coração:
Senhor, se não cumpri meu
dever e se o bem eu deixei de
fazer: (Dia 6, 9 e 12)

Senhor que sois o caminho,

que nos leva ao Pai. Senhor,
tende piedade, Senhor tende piedade, piedade de nós
(bis).
Ó Cristo que sois a verdade,
que ilumina os povos. Ó Cristo, tende piedade, ó Cristo
tende piedade, piedade de
nós (bis).
Senhor que sois dom da vida,
que renova o mundo. Senhor,

tende piedade, Senhor tende piedade, piedade de nós.
(bis) (Dia 7, 10, 13 e 15)

Eu confesso a Deus e a vós

irmãos, tantas vezes pequei
não fui fiel: Pensamentos e
palavras, atitudes e omissões...
Por minha culpa, tão grande
culpa.

Senhor Deus Rei dos Céus,
Deus Pai todo poderoso, nós
vos louvamos, nós vos bendizemos. Nós vos adoramos, vos
glorificamos. Nós vos damos
graças, pela vossa imensa glória imenso amor.

Senhor Deus Jesus Cristo, Filho amado de Deus Pai. Vós
que tirais, o pecado do mundo,
Senhor piedade, Cristo pie- tende piedade, do vosso povo!
dade, Tem piedade ó Senhor Só Vós sois o Altíssimo, com o
Espírito na glória de Deus Pai.
(bis).
Peço a Virgem Maria nossa
Mãe, e a vós meus irmãos
rogueis por mim. A Deus Pai
que nos perdoa e nos sustenta
por sua mão. Por teu amor, Teu
grande amor. (Dia 5, 8, 11 e 14)

Hino de Louvor

(Dia 6, 9, 11 e 12)

Glória a Deus nos altos

céus. Paz na terra aos seus
amados. A vós louvam Rei celeste, os que foram libertados.
Glória a Deus, lá nos céus, e
paz aos seus. Amém.

Glória , Glória. Anjos no Deus e Pai nós vos louvamos,

céu, cantam todos seu Amor.
E na terra, homens de paz:
Deus merece o louvor!

adoraram bendizemos; damos
glória ao vosso nome, vossos
dons agradecemos.

Deus e Pai nós vos louvamos,
adoramos bendizemos, damos
glória ao vosso nome, vossos
dons agradecemos!

Senhor nosso Jesus Cristo,
Unigênito do Pai; vós de Deus
Cordeiro Santo, nossas culpas
perdoai.

Senhor nosso Jesus Cristo,
Unigênito do Pai. Vós de Deus
Cordeiro Santo, nossas culpas
perdoai!

Vós que estais junto do Pai,
como nosso intercessor; acolhei nossos pedidos, atendei
nosso clamor.

Vós que estais junto do Pai,
como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei
nosso clamor! (Dia 7, 10, 13 e 15)

Vós somente sois o Santo,
o altíssimo o Senhor; com o
Espírito Divino, de Deus Pai
no esplendor. (Dia 5, 8 e 14)

Glória a Deus! Glória a

Aclamação

Deus! Porque Ele vive, junto
de nós e dá a paz, aos homens
de boa vontade (bis).

Aleluia, aleluia, aleluia,

aleluia! (bis)

			

Alguém do povo exclama:
como é grande ó Senhor, quem
te gerou e alimentou! Jesus
responde: ó mulher pra mim é
feliz, quem soube ouvir a voz
de Deus e tudo guardou!
(Dia 6, 7, 12 e 13)

Aleluia! Aleluia! Aleluia!
Aleluia! Aleluia! (bis).

Vós povos todos da terra, Aleluia! Aleluia! Vinde cantai ao
Senhor: Aleluia! Aleluia!
Vinde louvai nosso Deus, Aleluia! Aleluia! Que seu amor é
sem fim. Aleluia! Aleluia!
(Dia 5, 9, 10, 11 e 14)

És Maria, a Virgem que sabe

ouvir, e acolher, com fé a santa
Palavra de Deus. Dizes sim, e
logo te tornas mãe; dás à luz,
depois o Cristo que vem nos
remir.
Virgem que sabe ouvir, o
que o Senhor te diz. Crendo
geraste quem te criou! Ó
Maria tu és feliz!
Contemplando, o exemplo
que tu nos dás, nossa Igreja
escuta acolhe a Palavra com
fé. E anuncia, a todos pois ela
é pão, que alimenta é luz, que
a sombra da história desfaz.
(Dia 8 – Festa da Natividade de Nossa
Senhora)

Oferendas
Que maravilha Senhor

estar aqui! Sentir-se Igreja reu-

jubileu de nossa senhora da piedade

nida a celebrar. Apresentando
os frutos do caminho, no pão e
vinho ofertas deste altar.
Bendito sejais, por todos os
dons! Bendito sejais pelo
vinho e pelo pão! Bendito,
bendito, bendito seja Deus
para sempre (bis).
Que grande bênção servir
nesta missão, missão de Cristo tarefa do cristão. Tornar-se
Igreja formar comunidade, ser
Solidário tornar-se um povo
irmão.
Que graça imensa viver a
mesma fé; ter esperança a um
mundo bem melhor; na caridade sentir-se familiares, lutando
juntos em nome de Senhor.
(Dia 6, 9, 12 e 13)

Ó Mãe por intermédio do teu

nome, queremos nossos dons
oferecer. O povo não tem pão
e passa fome, espera a nossa
oferta acontecer.
Maria Mãe e Serva do Senhor, se pedes teu Jesus
atenderá. Repete o teu apelo
maternal, assim como nas
Bodas de Caná!
Ó Mãe por teu materno sentimento, queremos nossos
dons oferecer. O povo não tem
vinho está sedento, espera a
nossa oferta acontecer.
Pedido de um materno coração, o filho certamente escutará. Jesus por tua santa intercessão, em vida nossos dons
transformará. (Dia 5, 8, 11 e 15)

Aqui diante do altar, eu

venho te ofertar, a minha vida
Senhor, e consagrar o Teu
amor.
Eis minha vida, é toda Tua
Senhor. O meu prazer de viver, nas tuas mãos quero pôr.
E vou contente, guiado por
Tua luz, já não sou eu a viver,
pois vive em mim Jesus.
Não vim senão pra servir, eu
quero o Mestre seguir. Não viverei para mim, mas para Deus
e os filhos seus. (Dia 7, 10 e 14)

SANTO
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...

(Dia 5, 8, 11 e 15)

Santo Santo Santo, Senhor

Deus do Universo!
O céu e a terra proclamam,
proclamam a vossa glória!
O Santo, o justo, o verdadeiro Deus! Hosana, Hosana,
Hosana nas alturas (bis).
Bendito o que vem, em nome
do Senhor (bis).
O Santo, o justo, o verdadeiro
Deus! Hosana,
Hosana, Hosana nas alturas
(bis). (Dia 6, 9, 12 e 13)
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Santo, Santo, Santo, Senhor, servir; quando morrias na cruz Senta comigo, à minha mesa,
Deus do universo. Céus e terra
proclamam a vossa glória:
Hosana nas alturas! Bendito
aquele que vem em nome do
Senhor: Hosana nas alturas!
(Dia 7, 10 e 14)

tua mãe estava ali. Mãe amorosa da Igreja quer ser nosso
auxílio, reproduzir no cristão
as feições de teu Filho. Como
ela fez em Caná nos convida a
te obedecer: Eis aqui, os teus
servos, Senhor! (Dia 5, 11 e 15)

Comunhão

Eis Jesus o pão da vida,
Quando teu Pai revelou imolado neste altar, nosso

o segredo à Maria, que pela
força do Espírito conceberia.
A ti Jesus ela não hesitou
logo em responder: Faça-se
em mim pobre serva o que
Deus aprouver. Hoje imitando a Maria que é imagem da
Igreja, nossa família outra vez
te recebe e deseja, cheia de fé
de esperança e de amor dizer
sim a Deus. Eis aqui, os teus
servos Senhor!
Que a graça de Deus, cresça
em nós sem cessar! E de ti
nosso Pai, venha o Espírito
Santo de amor, pra gerar, e
formar, Cristo em nós.
Por um decreto do Pai ela foi
escolhida, para gerar-te ó Senhor que és origem da vida;
cheia do Espírito Santo no
corpo e no coração, foi quem
melhor cooperou com a tua
missão. Na comunhão recebemos o Espírito Santo, e vem
contigo Jesus o teu Pai Sacrossanto; vamos agora ajudar-te
no plano da salvação: Eis aqui,
os teus servos Senhor.
No coração de Maria no olhar
doce e terno, sempre tiveste na
vida um apoio materno. Desde
Belém Nazaré só viveu para te

pão de cada dia, para o nosso
caminhar.

Tomai comei, meu corpo e
sangue que vos dou: Eu sou
o pão da vida, Deus fiel, Deus
Amor (bis).
Nesta santa Eucaristia, Deus
nos mostra o seu caminho;
quer a nossa comunhão, neste
pão e neste vinho.
Vem, Jesus ser alimento, pra
vivermos teu amor. Nossa
força e sustento, és somente
tu, Senhor.
Precisamos de tua força, vem,
Jesus nos redimir. Vem inspira
os que têm tanto: que eles saibam repartir.
Obrigado meu Senhor, pela
santa comunhão. Nesta mesa
da partilha, quero amar o meu
irmão. (Dia 6, 9, 12 e 14)

nutre a esperança, reúne os
irmãos. Planta meu Reino,
transforma a terra, mais que
coragem, tens minha mão.

Povo de Deus foi assim, nem
montanha ou distância qualquer, me impediu de servir e
sorrir. Visitei com meu Deus
fui irmã. Mãe do Senhor nossa
Mãe, nós queremos contigo
aprender: desapego bondade
e teu “sim,” e acolher o teu
Filho que diz:
Povo de Deus foi assim: meu
Menino cresceu e entendeu,
que a vontade do Pai conta
mais, e a visita foi Deus quem
nos fez. Mãe do Senhor, nossa
Mãe, nós queremos contigo
aprender: a justiça a vontade
do Pai, e entender o teu Filho
que diz:
Povo de Deus foi assim: da
verdade jamais se afastou.
Veio a morte e ficou nosso
pão. Visitou-nos e espera por
nós. Mãe do Senhor nossa
Mãe, nós queremos contigo
aprender: a verdade a firmeza
o perdão, e seguir o teu Filho
que diz: (Dia 7, 8, 10 e 13)

Povo de Deus foi assim:

Deus cumpriu a Palavra que
diz: uma Virgem irá conceber,
e a visita de Deus me fez mãe.
Mãe do Senhor nossa Mãe, nós
queremos contigo aprender a
humildade, a confiança total,
e escutar o teu Filho que diz:

Cantemos alegres a uma só voz:
ó Mãe da Piedade,
rogai por nós!

