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

Bênção dos Ramos

Hosana ao Filho de Davi! (bis)

Bendito o que vem em nome do
Senhor, Rei de Israel, hosana
nas alturas. Hosana ao Filho de
Davi! (bis) Os filhos dos hebreus
com ramos de oliveira foram ao
encontro do Senhor clamando,
hosana nas alturas! (bis)
Ao Senhor pertence a terra e sua
plenitude, o mundo inteiro com os
seus seres que o povoam. Porque
Ele a tornou firme sobre os mares, e
sobre as águas a mantém inabalável.

Quem subirá até o monte do Senhor? Quem ficará em sua santa
habitação? Quem tem mãos puras
e inocente o coração, quem não
dirige sua mente para o crime.
Dizei-nos: quem é este Rei da
glória? O Senhor Rei da glória, é o
Senhor Onipotente, o Rei da glória
é o Senhor do Universo! O Rei da
glória é o Senhor de toda a terra.

Procissão em honra
a Cristo Rei

Vamos a Ele com as flores dos
trigais, com os ramos de oliveira,
com alegria e muita paz. Santo é
seu nome, é o Senhor Deus do universo, glória a Deus de Israel nosso
Rei e Salvador. Hosana hei...
Ele é o Cristo, é o unificador.
É hosana nas alturas, é hosana
no amor. Santo é seu nome, é o
Senhor Deus do universo, glória
a Deus de Israel nosso Rei e Salvador. Hosana hei...
Ele é a alegria, é a razão do meu
viver. É a vida dos meus dias, é
o amparo no sofrer. Santo é seu
nome, é o Senhor Deus do universo, glória a Deus de Israel nosso
Rei e Salvador. Hosana hei...

Tu és o Rei dos reis! O Deus do

Céu deu-te reino, força e glória, e
entregou em tuas mãos a nossa história, Tu és rei, e o amor é tua lei!
Sou o primeiro e o derradeiro,
fui ungido pelo amor. Vós sois
meu povo, eu vosso Rei e Senhor
Redentor!
Vos levarei às grandes fontes, dor e
fome não tereis.Vós sois meu povo,
eu vosso Rei. Junto a mim vivereis!

Hosana hei; hosana ha; ho- Jesus Cristo

sana hei; hosana hei; hosana
ha (bis).

Ele é o Santo, é o Filho de Maria,
Ele é o Deus de Israel, Ele é o
Filho de Davi. Santo é seu nome,
é o Senhor Deus do universo,
glória a Deus de Israel nosso Rei
e Salvador. Hosana hei...

é o Senhor, o
Senhor, o Senhor! Jesus Cristo
é o Senhor, glória a Ti, Senhor!
Da minha vida Ele é o Senhor!(3x)
Glória a Ti, Senhor!
Do meu passado...
Do meu futuro...
Da Juventude...

Desta Paróquia...
Desta Cidade...
Do mundo inteiro...

CELEBRAÇÃO
EUCARÍSTICA

Salmo 21
Meu Deus, meu Deus, por que me
abandonastes?

ACLAMAÇÃO
AO EVANGELHO

Salve, ó Cristo obediente! Sal-

ve, amor onipotente, que te entregou à cruz e te recebeu na luz!
O Cristo obedeceu até a morte,
humilhou-se e obedeceu o bom
Jesus. Humilhou-se e obedeceu,
sereno e forte, humilhou-se e
obedeceu até a cruz.
Por isso o Pai do céu o exaltou,
exaltou-o e lhe deu um grande
nome. Exaltou-o e lhe deu poder e
glória. Diante dele céus e terra se
ajoelhem!

ORAÇÃO DOS FIÉIS

Santificai, Senhor, o povo que
remistes com vosso sangue!
Oraçãoda Campanha
da Fraternidade 2017

Deus

e Pai, nós vos louvamos
pelo vosso infinito amor e vos

doMiNgo de raMos Na PaiXão do seNhor

CANTO DO OFERTÓRIO

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
ti, mas para Deus e os filhos seus.

SANTO

Santo, Santo, Santo, Senhor Deus

do universo. O céu e a terra proclamam, a vossa glória. Hosana nas alturas! Hosana! (bis) Bendito aquele
que vem em nome do Senhor. (bis)
Hosana nas alturas! Hosana! (bis)

CANTO DA COMUNHÃO

Eu vim

para que todos tenham vida, que todos tenham
vida plenamente.
Reconstrói a tua vida em comunhão com teu Senhor; reconstrói
a tua vida em comunhão com teu
irmão: onde está o teu irmão, eu
estou presente nele.

Eu passei fazendo o bem, eu curei todos os males; hoje és minha presença
junto a todo sofredor: onde sofre o
teu irmão, eu estou sofrendo nele.
Entreguei a minha vida pela salvação de todos; reconstrói, protege
a vida de indefesos e inocentes:
onde morre o teu irmão, eu estou
morrendo nele.
Vim buscar e vim salvar o que
estava já perdido; busca salva e
reconduze a quem perdeu toda a
esperança: onde salvas teu irmão,
tu me estás salvando nele.
Este pão, meu corpo e vida para a
salvação do mundo; é presença e
alimento nesta santa comunhão:
onde está o teu irmão, eu estou,
também, com ele.
Salvará a sua vida quem a perde, quem
a doa; eu não deixo perecer nenhum
daqueles que são meus; onde salvas
teu irmão, tu me estás salvando nele.
Da ovelha desgarrada eu me fiz o
bom pastor; reconduze, acolhe e
guia a que de mim se extraviou:
onde acolhes teu irmão, tu me
acolhes, também, nele.

Eu me entrego, Senhor, em tuas
mãos e espero pela tua salvação!
Junto de ti, ó Senhor, me refugio, não
tenha eu do que me envergonhar; em
tuas mãos, ó Senhor eu me confio,
fiel e justo Senhor, vem me livrar!
Pois me tornei a vergonha do
inimigo, e a gozação do vizinho
e conhecido, dos corações esquecido qual um morto, e rejeitado
como um ser apodrecido.

HINO DA CAMPANHA DA
FRATERNIDADE 2018
Neste tempo quaresmal, ó Deus
da vida / A tua Igreja se propõe a
superar / A violência que está nas
mãos do mundo / E sai do íntimo
de quem não sabe amar.
Fraternidade é superar a violência! / É derramar, em vez de
sangue, mais perdão! / É fermentar na humanidade o amor
fraterno! / Pois Jesus disse que
“somos todos irmãos” / Pois
Jesus disse que “somos todos
irmãos”.
Quem plantar a paz e o bem pelo
caminho / E cultivá-los com carinho e proteção / Não mais verá
a violência em sua terra / Levar
a paz é compromisso do cristão.
A exclusão, que leva à morte tanta
gente / Corrompe vidas e destrói a
criação / Basta de guerra e violência, ó Deus clemente / É o clamor
dos filhos teus em oração.
Venha a nós, Senhor, teu Reino de
justiça / Pleno de paz, de harmonia e unidade / Sonhamos ver um
novo céu e uma nova terra / Todos
na roda da feliz fraternidade.
Tua Igreja tem o coração aberto /
E nos ensina o amor a cada irmão
/ Em Jesus Cristo, acolhe ama e
perdoa / Quem fez o mal, caiu em
si e quer perdão.

Mas eu repito, Senhor, em ti confio:
Tu és meu Deus e em ti me refugio;
o meu espírito em tuas mãos entrego
e tu me livras das mãos do inimigo!
A tua face serena resplandeça sobre
o teu servo liberto, em tua paz! De
coração sede fortes, animados, todos
vós que no Senhor sempre esperais.

Dízimo: gesto de partilha
que nasce da fé.
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agradecemos por ter enviado Jesus,
o Filho amado, nosso irmão. Ele
veio trazer paz e fraternidade à terra
e, cheio de ternura e compaixão,
sempre viveu relações repletas de
perdão e misericórdia. Derrama
sobre nós o Espírito Santo, para que,
com o coração convertido, acolhamos o projeto de Jesus e sejamos
construtores de uma sociedade justa
e sem violência, para que, no mundo
inteiro, cresça o vosso Reino de
liberdade, verdade e de paz. Amém!

