Paróquia de Nossa Senhora da Piedade (Barbacena)

Refrão Meditativo

Eis aqui tua serva, eis aqui tua
serva. Que em mim se faça, que
em mim se faça, a tua Palavra!

(7, 8, 13 e 15)

Ave Maria, Ave Maria, Ave,

Ave Maria. Ave Maria, Ave Maria Ave, Ave, Ave Maria (bis).
(6, 9, 11 e 14)

Confiemo-nos ao Senhor!
Ele é justo e tão bondoso. Confiemo-nos ao Senhor! Aleluia!
(bis)
(5, 10 e 12)

Entrada

Senhora, seguiste, o caminho

que à prima Isabel te levou. Serviço, trabalho e carinho o teu
coração ofertou.
Visita, Senhora, teu povo, que
a ti continua fiel, repete este
gesto de novo, que encheu de
alegria Isabel.
Conduz nossos passos, Maria,
aponta o caminho do irmão.
Presença, trabalho, alegria são
frutos da nossa missão.
Nas horas difíceis da vida conosco presente estarás. Tu és
a melhor acolhida, abraço de
força e de paz.
Contigo, Deus Pai exaltamos e o

Filho Jesus Redentor. O Espírito
Santo louvamos unidos na ação
e no amor. (6, 10 e 13)

Maria, mãe dos pequeninos,

mãe de Deus-menino, mãe de
todos nós. Maria, ó mãe terna
e boa, mãe nos abençoa, seja a
nossa voz. Maria, mãe de Deus,
morena, que se fez pequena e seguiu Jesus. Deixou exemplo para
o mundo de um amor profundo,
és a nossa luz.
Ave, Maria, mãe protetora do
injustiçado, marginalizado, és
intercessora. Ave, Maria, mãe
da união, ensinou a todos com
o catecismo da libertação.
Maria, és advogada, nesta caminhada, queremos pedir: A
bênção para ir em frente, não
desanimar; temos que seguir.
Fizeste um caminho longo, para
visitar a prima Isabel. Ensina
nosso povo, ó Mãe, não voltar
atrás e sempre ser fiel. (9 e 12)

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.
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.
(5, 7, 11 e 14)

Mãe de Deus, nossa querida

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.

Nós te agradecemos Pai Mãe do Deus-menino ensinou

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

ao Filho os primeiros passos.
Fez Jesus andar. Olha os nossos
filhos ensine a mostrar os caminhos do Senhor.

Jubileu é graça, ó Mãe da Piedade Teus filhos celebram a Páscoa
do Senhor. Dá-nos hoje e sempre

Nós cantaremos juntos pedindo
paz na terra e rezaremos muito
pedindo conversão. Protege
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os seus filhos que ouvem com
atenção, ó Rainha da Paz. (8 e 15)

amar o teu jeito de ser revelou
que Deus nos ama.

pela vossa imensa glória, imenso
amor.

Ato Penitencial

Tem piedade de nós, Senhor!
(bis)

Senhor Deus, Jesus Cristo, Filho
amado de Deus Pai. Vós que tirais o pecado do mundo, tende
piedade, do vosso povo! Só Vós
sois o Altíssimo, com o Espírito,
na glória de Deus Pai.

Perdão, Senhor, tantos erros Cristo, que nos libertaste do pe-

cometi. Perdão, Senhor tantas
vezes me omiti. Perdão Senhor,
pelos males que causei, pelas
coisas que falei, pelo irmão que
eu julguei (bis).

Piedade, Senhor, tem piedade, Senhor, meu pecado vem
lavar com teu amor. Piedade,
Senhor, tem piedade, Senhor,
e liberta minha alma para o
amor.
Perdão, Senhor, por que sou tão
pecador perdão senhor, sou pequeno e sem valor. Mas mesmo
assim, tu me amas quero então,
te entregar meu coração, suplicar o teu perdão (bis). (6, 8 e 10)

cado a tua missão mostrou que
Deus nos salva.

Senhor, que nos amas e perdoas,
teu jeito de agir mostrou que
Deus é Pai e Mãe. (7, 11 e 13)

Kyrie Eleison, Eleison, Eleison.
Kyrie Eleison, Eleison, Eleison.
O Cristo que vieste chamar os
pecadores humilhados:
Christe Eleison, Eleison, Eleison. Christe Eleison, Eleison,
Eleison.
Senhor que intercedeis por nós
junto a Deus Pai que nos perdoa:
Kyrie Eleison, Eleison, Eleison.
Kyrie Eleison, Eleison, Eleison
(5, 9 e 15)

Senhor, que nos ensinaste a

Glória, glória a Deus no céu
e paz na Terra (bis).

Senhor, que Te deixaste ferir, Deus e Pai nós vos louvamos,
do Teu sangue vem a Paz! Aqui
estou, perdoa-me!

Kyrie eleison! Kyrie eleison!
Kyrie eleison!
Oh Cristo, elevado na Cruz, És
Amigo do pecador! Aqui estou,
perdoa-me!
Christe eleison! Christe eleison! Christe eleison!

Senhor que vieste salvar, os Senhor, da morte, Vencedor.

corações arrependidos:

(6, 9, 11 e 12)

Verdadeiro filho de Deus!Aqui
estou, perdoa-me!

Kyrie eleison! Kyrie eleison! Kyrie eleison! (12 e 14)

Hino de Louvor

Glória a Deus! Glória a

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

Senhor, Deus, Rei dos Céus,
Deus Pai todo poderoso nós vos
louvamos, nós vos bendizemos.
Nós vos adoramos, vos glorificamos. Nós vos damos graças,

adoramos, bendizemos. Damos
glória ao vosso nome, vossos
dons agradecemos.

Senhor nosso Jesus Cristo, Unigênito do Pai. Voz de Deus,
Cordeiro Santo, nossas culpas
perdoai.
Vós que estais junto do Pai,
como nosso intercessor, acolhei
nossos pedidos, atendei nosso
clamor.
Vós, somente, sois o Santo, o
Altíssimo, o Senhor. Com o
Espírito Divino, de Deus Pai no
esplendor. (7, 10 e 14)

Glória a Deus nas Alturas!

E Paz na Terra aos homens por
Ele amados (bis).

Senhor Deus, Rei dos Céus,
Deus Pai, Todo-Poderoso, nós
vos louvamos, vos bendizemos, nós vos adoramos e glorificamos, nós vos damos graças por Vossa imensa glória.
Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito, Senhor Deus, Cordeiro
de Deus, Filho de Deus Pai.

			

Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós
que tirais o pecado do mundo,
acolhei a nossa súplica. Vós que
estais à direita do Pai, tende
piedade de nós. Só Vós sois o
Santo. Só Vós o Senhor. Só Vós
o Altíssimo, Jesus Cristo, com o
Espírito Santo na Glória de Deus
Pai Amém! (5, 8, 13 e 15)

Aclamação
Aleluia, aleluia a minh’alma

abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é
meu Rei! (bis) (5, 11 e 14)

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 és feliz, quem
soube ouvir a voz de Deus e tudo
guardou! (6, 7, 12 e 13)

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 dá
pois o Cristo que vem nos remir.
Virgem que sabe ouvir o que o
senhor te diz. Crendo gerastes
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.
(8 - Festa da Natividade de Nossa Senhora)
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Aleluia, aleluia, aleluia! Ale- Sobe a Jerusalém, virgem
luia, aleluia, aleluia!

Tua palavra é como fogo, que faz
arder o coração.
Traz a verdade e ilumina a nossa
vida (bis). (9, 10 e 15)

Oferendas
Pão e vinho te apresentamos

nesse altar como sinal, que tu
recolhes nossa oferta tudo o
que somos deixamos aqui (bis).

É um milagre que se dá o pão e o
vinho em corpo e sangue, vão se
transformar não há limites para
o amor. Vem transformar também minha vida oh Senhor, é
teu esse milagre de amor. (6 e 12)

Mão na terra e o coração

além deste céu, e a semente que
brota é um germe de eternidade
Vai brotando, crescendo, esperando, é a vida que vem despontar. E este trigo maduro, a
colheita o recolherá.
Estar em tuas mãos, ó Pai e a vida
ofertar, no pão e no vinho a Ti.
E o céu se abrirá. Estar em tuas
mãos, Senhor e a vida entregar
A minha oblação em Ti se perderá, frutificará, frutificará,
frutificará, frutificará!
Da videira a flor não restará, passará, e o fruto da terra surgirá,
brotará pela força do vento, da
chuva e do sol que traz vida e calor.
Cada dia, crescendo e aprendendo a recomeçar. (9 e 13)

oferente sem igual, vai apresenta ao Pai, teu Menino: Luz que
chegou no Natal. E, junto à sua
cruz, quando Deus morrer fica
de pé. Sim, Ele te salvou, nas o
ofereceste por nós com toda fé.
Nós vamos renovar este Sacrifício de Jesus: Morte e Ressurreição; vida que brotou de sua
oferta na Cruz. Mãe, vem nos
ensinar a fazer da vida uma
oblação: Culto agradável a Deus
é fazer a oferta do próprio coração. (5, 8, 11 e 15)

Venho, Senhor, oferecer

com esse vinho e esse pão; tudo
que existe em meu ser tudo que
há em meu coração. Vejo agora
em teu altar essa oferta de amor.
Quero também te consagrar
toda minha vida Senhor.
E quando este pão for levantado; e junto com o vinho consagrado. Também as minhas
mãos a ti levantarei; entoarei
louvores ao meu Rei (bis).
(7, 10 e 14)

Santo

Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do Universo! (bis)

Os céus e a terra proclamam a
vossa glória. Hosana nas alturas,
hosana nas alturas! (bis)
Santo, Santo, Santo é o Senhor,
Deus do Universo (bis).
Bendito o que vem em nome
do Senhor. Hosana nas alturas,
hosana nas alturas! (bis)
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Tu és Santo, tu és Santo, tu és
Santo, Senhor... (5, 8, 11 e 15)

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!

Santo, Santo, Santo é o Se- Que a graça de Deus, cresça em
nhor nosso Deus (bis).

O céu e a terra proclamam vossa
glória. Hosana nas alturas!
Bendito o que vem em nome do
Senhor. Hosana nas alturas!
Santo, Santo, Santo é o Senhor
nosso Deus (bis). (7, 10 e 14)

Santo, Santo, Santo é o Se-

nhor. Santo, Santo, Santo é o
Senhor.
Céus e terra proclamam a vossa
glória.
Hosana, Hosana, nas alturas!
Hosana, Hosana, nas alturas!
Santo, Santo, Santo é o Senhor.
Santo, Santo, Santo é o Senhor.
Bendito o que vem em nome do
Senhor. Hosana, Hosana, nas
alturas! Hosana, Hosana, nas
alturas!
Santo, Santo, Santo é o Senhor.
Santo, Santo, Santo é o Senhor.
(6, 9, 12 e 13)

coMunHão

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
servir; quando morrias na cruz
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!

receber Jesus na Eucaristia. O
corpo do Filho que um dia ela
gerou, foi ela quem primeiro O
comungou.
Eu imagino que naquela refeição, estava junto aquela que
sempre O seguiu. A Mãe que
deu a luz o Cristo meu Senhor,
comeu do pão que o Filho serviu.
Quanta alegria a de Maria que
gerou o Deus que em seu ventre
um dia alimentou. Ser novamente sua morada, por isso és
bendita e agraciada. (6, 9, 12 e 14)

Na comunhão, Jesus se dá

no pão, o cordeiro imolado é refeição. Nosso alimento de amor
e salvação, em torno deste altar
somos irmãos.
O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu, o caminho, a verdade, via de amor.
Dom de Deus, nosso redentor… (bis)
Toma e come, isto é o meu corpo
que do trigo se faz pão, é refeição.
Na eucaristia, o vinho se torna
sangue, verdadeira bebida, nossa alegria. (7, 8, 10 e 13)

(5, 11 e 15)

Quando teu Pai revelou o Quão grande graça após
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

uma consagração feita por Pedro, por Tiago ou por João. A
mãe que alimentou Jesus em
seu ser, comunga agora o Deus
comunhão.
Quanta alegria a de Maria,

Dízimo: gesto de partilha
que nasce da fé.
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Santo, Santo, Santo é o Senhor,
Deus do Universo (bis).

