Paróquia de Nossa Senhora da Piedade (Barbacena)

Entrada

Nós te agradecemos Pai eter-

no, 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.
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.

No altar-mór

deste templo
vetusto, entre nuvens de incenso,
fulgura um fanal majestoso e augusto, que nos guia à celeste planura.
É a imagem da excelsa Senhora da
Piedade, ideal Padroeira desta terra
que, alegre, hoje, arvora o estandarte
da Fé verdadeira.
Senhora da Piedade, Luz da celeste
Alvorada! Rosa Branca, Imaculada, dos jardins da imensidade!
Acolhei nossa oração, nossos
humildes louvores, flores d’alma,
alma das flores de nossa veneração.
Este povo devoto, ó Maria, Mãe,
Esposa e Filha do Eterno, consagran-

do-vos a alma e a poesia deste canto
floral, suave e terno, brada: sois o mais
santo e elevado e expressivo modelo
de amor maternal, puro, real sublimado no crisol sacrossanto da dor.
Pelo amor deste amor que engrandece vosso nome querido e bendito,
aceitai nossa humílima prece, lá do
eterno esplendor do infinito! Sede,
pois, protetora dos lares desta nobre
e formosa cidade. Minora nossos
rudes pesares, Flor do céu, Virgem
da Piedade!
Barbacena, há dois séculos, venera
vossa imagem, Senhora Piedosa,
nesse trono, onde a luz reverbera
vossa fronte orvalhada e formosa.
Protegei este povo, livrai-o do contágio cruel, venenoso, da heresia;
envolvei-o no raio de um olhar
maternal, piedoso.
Vosso nome refulge na história desta
heróica e ideal Barbacena. Vosso
Nome palpita na glória que engrinalda esta terra serena. Derramai
graças, bênçãos divinas, sobre a altiva “Princesa dos Campos”. Enflorai
suas verdes colinas, seus poentes
radiosos, escampos.

Ato Penitencial
Senhor, que Te deixaste ferir, 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, da morte, Vencedor. Ver-

dadeiro filho de Deus! Aqui estou,
perdoa-me! Kyrie eleison! Kyrie
eleison! Kyrie eleison!

Hino de Louvor
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!
Salmo 30 (31)
Salvai-me pela vossa compaixão, ó
Senhor Deus!

Sequência
Ó Santa Mãe, por favor, faze

que as chagas do amor em mim se
venham gravar.
O que Jesus padeceu venha a sofrer
também eu, causa de tanto penar.

solenidade de nossa senhora da piedade

Quero ficar junto à cruz, velar contigo a Jesus, e o teu pranto enxugar.
Virgem Mãe tão santa e pura, vendo
eu a tua amargura, possa contigo
chorar.
Que do Cristo eu traga a morte, sua
paixão me conforte, sua cruz possa
abraçar!
Em sangue as chagas me lavem e no
meu peito se gravem, para não mais
se apagar.
No julgamento consegue que às chamas não seja entregue quem soube
em ti se abrigar.
Que a santa cruz me proteja, que eu
vença a dura peleja, possa do mal
triunfar!
Vindo, ó Jesus, minha hora, por
essas dores de agora, no céu mereça
um lugar.

Aclamação
Aleluia, aleluia, aleluia.
Feliz a Virgem Maria, que, sem passar pela morte, do martírio ganha
a palma, ao pé da cruz do Senhor!

Profissão de fé
Creio em um só Deus, Pai todo po-

deroso, 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 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.

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.

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)
Santo, Santo, Santo é o Senhor,
Deus do Universo (bis).
Tu és Santo, tu és Santo, tu és Santo,
Senhor…

Comunhão
Quão grande graça após 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, 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.

Senhor, quando te vejo no sacra-

mento da comunhão, sinto o céu se
abrir e uma luz a me atingir, esfriando minha cabeça e esquentando
meu coração.
Senhor, graças e louvores sejam
dadas a todo momento. Quero te
louvar na dor, na alegria e no sofrimento. E se em meio à tribulação, eu
me esquecer de ti, ilumina minhas
trevas com Tua luz.
Jesus, fonte de misericórdia que
jorra do templo, Jesus, o Filho
da Rainha. Jesus, rosto divino do
homem, Jesus, rosto humano de
Deus.
Chego muitas vezes em Tua casa,
meu Senhor, triste, abatido, precisando de amor. Mas depois da
comunhão Tua casa é meu coração.
Então sinto o céu dentro de mim.
Não comungo porque mereço, isso
eu sei, oh meu Senhor. Comungo
pois preciso de ti. Quando faltei à
missa, eu fugia de mim e de Ti, mas
agora eu voltei, por favor aceita-me.

GRÁFICA DOM VIÇOSO (31) 3557-1233

Ó dá-me, enquanto viver, com Jesus
Cristo sofrer, contigo sempre chorar!

