N0 135 - Paróquia de Nossa Senhora da Piedade (Barbacena), São José (Alto Rio Doce)
e santo antônio (guaraciaba)

Proclamação
da Páscoa
O Senhor nos acolhe
e ilumina nossa vida

Ó noite de alegria verdadeira,
que une de novo o céu e a terra
inteira.

Refrão Meditativo

Eu sou a Luz do Mundo, quem

me segue não andará nas trevas,
nas trevas, mas a luz da vida terá!
Acolhida, Bênção do Fogo e
Preparação do Círio

Salmo 103

Enviai Senhor, o vosso Espíri-

Tu anseias, eu bem sei, por

Salmo 15

Deixa a luz do céu entrar (bis),
abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar.
Cristo a luz do céu, em ti quer
habitar para as trevas do pecado
dissipar, teu caminho e coração
iluminar e deixa a luz do céu
entrar.
Que alegria andar ao brilho dessa
luz vida eterna e paz no coração
produz. Oh! Aceita agora o salvador Jesus e deixa a luz do céu
entrar.

Procissão da Luz

Eis

a luz de Cristo! Demos
graças a Deus!

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!

(Após a preparação do Círio realiza-se
uma a procissão até o altar, enquanto
isso entoa-se este cântico)

salvação, tens desejo de banir a
escuridão abre, pois de par em
par teu coração e deixa a luz do
céu entrar.

Hino do Glória

to, e renovai a face da terra.

Guardai-me, Ó Deus, porque em vós me refugio!

Cântico Êxodo 15, 1-6. 17-18

Cantemos ao Senhor que se
vestiu de glória!

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!
Glória a Deus Uno e Santo, Pai
Espírito e Filho! Glória a Deus
Uno e Trino! Glória ao Deus
comunhão!
Salmo 117

Salmo 29

Aleluia! Aleluia! Aleluia!

me livrastes!

Rendei graças ao Senhor! Que
seu amor é sem fim!

Salmo 12

Diga o povo de Israel...

Eu vos exalto, ó Senhor, pois Aleluia! (bis)

Com júbilo bebei da fonte
salvadora.

Digam os seus sacerdotes...
Digam todos que o temem...

Salmo 18

Vossas palavras, Senhor, Eis o dia do Senhor! Alegres
são palavras de vida eterna.
Salmo 41

Minha alma

tem sede de
Deus e deseja o Deus vivo.

nele exultemos!

Que nos salve imploremos...
Bem-vindos à sua casa...
Nós todos, os seus amados...

vigilia pascal

O SENHOR NOS FAZ SEUS FILHOS

O SENHOR NOS ALIMENTA

Ladainha
dos Santos

Canto do Ofertório

Bênção
da Água Batismal

Bendito sejas ó Rei da glória!

Ressuscitado, Senhor da Igreja!
Aqui trazemos as nossas ofertas.

eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer, nesta vida
escondida no pão.
Para lembrarmos a morte, a cruz
do Senhor, nós repetimos, como
Ele fez: gestos, palavras, até que
volte outra vez.
Este banquete alimenta o amor
dos irmãos, e nos prepara a glória
do céu: Ele é a força na caminhada pra Deus.

Renovação
das Promessas do
Batismo

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

Para viver na liberdade dos filhos
de Deus, renunciais ao pecado?
Renuncio.

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

Eis o Pão vivo mandado a nós
por Deus Pai! Quem o recebe,
não morrerá: no último dia vai
ressurgir, viverá.

Para viver como irmãos e irmãs,
renunciais a tudo o que vos possa
desunir, para que o pecado não
domine sobre vós? Renuncio.

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

Cristo está vivo, ressuscitou para
nós! Esta verdade vai anunciar, a
toda terra, com alegria a cantar.

Para seguir Jesus Cristo, renunciais ao Demônio, autor e
princípio do pecado? Renuncio.

SANTO

Credes em Deus, Pai todo-poderoso, criador do céu e da
terra? Creio.
Credes em Jesus Cristo, seu
único Filho, nosso Senhor, que
nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou
dos mortos e subiu ao céu? Creio
Credes no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão
dos Santos, na ressurreição dos
mortos e na vida eterna? Creio

Aspersão
da Assembleia

Banhados em Cristo somos

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

Oração dos Fiéis

Pai cheio de ternura, salvai-nos
pela ressurreição de Jesus.

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...

Abraço da Paz

Aperte a minha mão, irmão,

quero te dar a paz. A paz do meu
Senhor! Me dê um abraço forte,
bem mais forte do que forte num
gesto de amor. A paz do Senhor
quero te dar meu irmão com
toda a alegria que existe no
meu coração (bis).

O SENHOR NOS ENVIA EM MISSÃO

Cristo

ressuscitou, aleluia!
Venceu 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.

Canto da Comunhão

Antes da morte e ressurrei-

ção de Jesus, Ele, na Ceia, quis
se entregar: deu-se em comida e
bebida pra nos salvar.

E quando amanhecer, o dia

Dízimo: gesto de partilha
que nasce da fé.

