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AMOS JUNTOS CELEBRAR

Paróquia e Santuário de Nossa Senhora da Piedade - Barbacena - MG

ENTRADA
Das alturas orvalhem os

céus e as nuvens que chovam
justiça que a terra se abra
ao amor e germine o Deus
Salvador (bis).

Foste amigo, antigamente desta
terra que amaste deste povo que
escolheste sua sorte melhoraste
perdoaste seus pecados tua ira
acalmaste.
Escutemos suas palavras é de paz
que vai falar, paz ao povo, a seus
fieis a quem dele se achegar. Está
perto a salvação e a glória vai
voltar.
Eis: amor, fidelidade vão unidos
se encontrar bem assim, justiça
e paz vão beijar-se e se abraçar.
Vai brotar fidelidade e justiça se
mostrar.

Senhor, vem salvar teu povo,

das trevas da escravidão! Só
tu és nossa esperança, és nossa
libertação!

Vem, Senhor, vem nos salvar!
Com teu povo vem caminhar!
(bis)

Ó vem, Senhor, não tardes

mais vem saciar nossa sede de
paz! (bis)

Oh! Vem, como chega a luz que
faltou. Só tua Palavra nos salva,
Senhor.
Oh! Vem, como chega a chuva
no chão, trazendo fartura de vida
e de pão.
Oh! Vem, como chega a brisa do
vento; trazendo aos pobres justiça
e bom tempo.
Oh! Vem, como chega a carta
querida; bendito o Carteiro do
Reino da Vida.
Oh! Vem, como chega o filho
esperado. Caminha conosco, Jesus
bem amado!

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!

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.

Oh! Vem, como chega o libertador.
Das mãos do inimigo nos salva,
Senhor!

Contigo, Deus Pai exaltamos e o
Filho Jesus Redentor. O Espírito
Santo louvamos unidos na ação
e no amor.

Bem alegres cantai salmos

ATO PENITENCIAL

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

Contigo o deserto é fértil, a terra
se abre em flor da rocha brota água
viva, da treva nasce esplendor.

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!

Tu marchas à nossa frente, és
força, caminho e luz. Vem logo
salvar teu povo, não tardes, Senhor
Jesus!

Alegrai-vos, ó nações em toda
terra com o canto de louvor ao
nosso Deus. Dêem glórias para
sempre ao Senhor os corações!

Perdão, Senhor tantos erros

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.
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Perdão Senhor porque 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).

Senhor, que nos ensinaste a

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

Tem piedade de nós, Senhor!
(bis)
Cristo, que nos libertaste do
pecado a tua missão mostrou que
Deus nos salva.
Senhor, que nos amas e perdoas
teu jeito de agir mostrou que Deus
é Pai.

ACLAMAÇÃO
Aleluia, Aleluia, Aleluia (bis).
Quando estamos unidos, estás
entre nós e nos falarás da Tua vida
Este nosso mundo sentido terá se
Tua palavra renovar.

Aleluia! O Senhor nos cha-

Senhor, tende piedade de nós! (bis)
Cristo, tende piedade de nós!
Senhor, tende piedade de nós!

HINO DO GLÓRIA
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, pela vossa
imensa glória, imenso amor.
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.

Vem, Senhor, vem caminhar à
nossa frente, vem conosco toda
a terra transformar. E no mundo
libertado e transparente, os irmãos
a mesma mesa vão sentar.

Ó Mãe, por intermédio do
teu nome, queremos nossos dons
oferecer. O povo não tem pão e
passa fome, espera a nossa oferta
acontecer.

mou pra construir o seu Reino
de amor e este mundo mudar Maria, Mãe e Serva do Senhor, se pedes, teu Jesus aten(bis).
derá. Repete o teu apelo maE todo aquele que tudo deixar pra
ternal assim como nas Bodas
seguir o Senhor não se arrependede Caná!
rá, pois um dia o Pai, com amor
infinito, recompensará.

Eu canto a alegria, Senhor, Aleluia, aleluia, aleluia, alede ser perdoado no amor!
(bis)
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luia! (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!

OFERTÓRIO
Pão e vinho apresentamos com

louvor. E pedimos: o teu Reino!
Vem, Senhor! (bis)

Pão e vinho repartidos entre irmãos, são o laço da unidade do teu
povo. Nossas vidas são também
pequenos grãos, que contigo vão
formar o homem novo.
Eis aqui a nossa luta, dia a dia,
pra ganhar com o trabalho nosso
pão. Mas Tu és o alimento da
alegria, que nos pobres fortalece
o coração.

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.

Do céu vai descer o Cordeiro. É

dom, puro dom salvação. No altar
do penhor verdadeiro, também
vamos ser oblação!

Eis, Senhor a tua vinha, frutos
mil te traz Senhor, mas teu
povo, que caminha mais que
fruto é dom de amor!
Na terra já brota a esperança e a
graça de Deus vem dizer. Que o
povo da nova Aliança também
oferenda vai ser.
Irmãos na fé viva, exultantes,
partilham o pão sempre mais. E
campos jamais verdejantes, também já se tornam trigais!
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Daqui do meu lugar eu olho o

teu altar e fico a imaginar aquele
pão, aquela refeição. Partiste aquele pão e o deste aos teus irmãos.
Criaste a religião do pão do céu,
do pão que vem do céu. Somos a
Igreja do pão, do pão repartido
e do abraço e da paz.
Daqui do meu lugar eu olho o teu
altar e fico a imaginar aquela paz,
aquela comunhão. Viveste aquela
paz e a deste aos teus irmãos.
Criaste a religião do pão e da paz,
da paz que vem do céu. Somos a
Igreja da paz, da paz partilhada,
do abraço e do pão.

SANTO
Santo é o Senhor e Deus de nos-

sos pais. A Ele o poder e a glória
para sempre!

Hosana (hosana) hosana...
hosana ao Senhor! (bis)
Bendito o que vem em nome do
Senhor com todos os santos cantamos seu louvor!

Santo, Santo é o Senhor terra e

céus cantam em seu louvor. Santo,
proclamam suas criaturas. Hosana,
hosana, hosana nas alturas. Hosana, cantemos, hosana louvemos
com filial ternura. Bendito é o que
vem em nome do Criador. Bendito
é o que traz a paz em plenitude do
amor. Hosana!

COMUNHÃO
Vem, ó Senhor, com o teu

povo caminhar, teu corpo e
sangue, vida e força vem nos
dar (bis).

A Boa-Nova proclamai com alegria. Deus vem a nós, Ele nos salva
e nos recria. E o deserto vai florir
e se alegrar. Da terra seca, flores,
frutos vão brotar.
Eis nosso Deus, e Ele vem para
salvar, com sua força vamos juntos
caminhar e construir um mundo
novo e libertado do egoísmo, da
injustiça e do pecado.
Uma voz clama no deserto com
vigor: Preparai hoje os caminhos
do Senhor! Tirai do mundo a violência e a ambição, que não vos
deixam ver no outro vosso irmão.
Distribuí os vossos bens com
igualdade, fazei na terra germinar
fraternidade. O Deus da vida marchará com o seu povo, e os homens
novos viverão num mundo novo.
Vem, ó Senhor, ouve o clamor da
tua gente, que luta e sofre, porém
crê que estás presente. Não abandones os teus filhos, Deus fiel,
porque teu nome é Deus-conosco.
Emanuel.

As colinas vão ser abaixadas.

Os caminhos vão ter mais fulgor.
O Senhor quer as vidas ornadas
para a festa da vida e do amor.

Vem, Senhor! Vem salvar teu
povo Deus-conosco, Emanuel.
Neste pão, um mundo novo
quer teu povo, Deus fiel!
Vão brotar em desertos mil fontes,
que canteiros de paz vão regar.
Também vidas sem luz de horizontes na luz viva do céu vão brilhar.
Nosso Deus vem plantar a justiça,
neste mundo de sonhos tão vãos.E
banir para sempre a cobiça. Que
destrói sempre a vida de irmãos.

Não impérios de morte reinando.
Só gerando caminhos de dor. O
Senhor quer a vida ostentando o
troféu sempre eterno do amor.
A chegada de Deus aguardando.
Eis um povo em caminhos de luz!
E com ele o Senhor caminhando
para a casa do Pai o conduz.

Quando

teu Pai revelou o
segredo a 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
servir; quando morrias na cruz
tua Mãe estava ali. Mãe amorosa
da Igreja quer ser nosso auxílio
reproduzir no cristão as feições
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Da cepa brotou a rama, da

rama brotou a flor, da flor
nasceu Maria, de Maria, o
Salvador.

O Espírito de Deus sobre Ele pousará, de saber, de entendimento
este Espírito será. De conselho e
fortaleza, de ciência e de temor,
achará sua alegria no temor do
seu Senhor.
Não será pela ilusão do olhar, do
ouvir dizer, que Ele irá julgar os
homens, como é praxe acontecer.
Mas os pobres desta terra com justiça julgará, e dos fracos o direito
Ele é quem defenderá.
A palavra de sua boca ferirá o violento e o sopro de seus lábios matará o avarento. A justiça é o cinto
que circunda sua cintura, o manto
da lealdade é a sua vestidura.
Neste dia, neste dia, o Senhor
estenderá sua mão libertadora,
pra seu povo resgatar. Estandarte
para os povos o Senhor levantará a
seu povo, a sua Igreja, toda a terra
acorrerá.

Convertei-nos,

Senhor
Deus do mundo inteiro, sobre nós
a vossa face iluminai! Se voltardes
para nós seremos salvos, Vós que
sobre os anjos todos assentais.

Arrancaste do Egito esta videira e expulsaste muita gente
pra plantá-la. Diante dela
preparaste terra boa, vinde
logo, Senhor. Vinde depressa
pra salvá-la!

Suas raízes se espalharam pela
terra e os seus ramos recobriram
o sertão. Levantai-vos, vinde logo
em nosso auxílio, libertai-nos pela
Vossa compaixão!
Seus rebentos atingiram as montanhas, verdes mares, longos rios
e palmeiras. Vinde logo, Senhor
Deus do universo, visitai a Vossa
vinha e protegei-a!
Vossa mão foi quem plantou esta
videira, vinde cuidar deste rebento
que firmastes! E aqueles que a cortarem ou queimarem, vão sofrer
ante o furor de vossa face.
Até quando ficaremos esperando?
Escutai a oração do Vosso povo!
Vinde livrar-nos e banir da nossa
história de bebermos pranto amargo e copioso!
Estendei a Vossa mão ao protegido
que escolheste para Vós, o Filho
do Homem! E jamais Vos deixaremos, Senhor Santo, dai-nos vida e
louvaremos Vosso Nome!

FINAL
Imaculada,

Maria de
Deus, coração pobre, acolhendo Jesus! Imaculada Maria
do povo, Mãe dos aflitos que
estão junto à cruz!
Um coração que era sim para a
vida, um coração que era sim para
o irmão, um coração que era sim
para Deus, Reino de Deus renovando este chão!
Olhos abertos pra sede do povo,
passos bem firmes que o medo
desterra, mãos estendidas que os
tronos renegam, Reino de Deus
que renova esta terra!

Faça-se, ó Pai, vossa plena vontade, que os nossos passos se tornem
memória do amor fiel que Maria
gerou, Reino de Deus atuando na
história!

Minh’alma dá glórias ao

Senhor! Meu coração bate alegre
e feliz! Olhou para mim com tanto
amor, que me escolheu, me elegeu
e me quis. E de hoje em diante eu
já posso prever, todos os povos
vão me bendizer: o poderoso
lembrou-se de mim, Santo é seu
nome sem fim!
O povo dá glórias ao Senhor! Seu
coração bate alegre e feliz! Maria
carrega o Salvador, porque Deus
Pai sempre cumpre o diz. E quando os povos aceitam a lei passa
de pai para filho seu dom, das
gerações Ele é mais do que Rei:
Ele é Deus Pai, Ele Bom!
Minh’alma dá glórias ao Senhor!
Meu coração bate alegre e feliz!
Meu povo já sente o seu amor,
Ele promete, Ele cumpre o que
diz. Aos nossos pais ele um dia
jurou, Ele é fiel e jamais enganou,
estamos perto da era do amor.
Bendito seja o Senhor!

Por favor, deixe o folheto.
Vamos usá-lo na próxima celebração.
Benvindo ao Santuário!

Seja dizimista você
também e venha
celebrar conosco!

gráfica dom viçoso (31) 3557-1233

de teu Filho. Como ela fez em
Caná, nos convida a te obedecer:
Eis aqui os teus servos, Senhor!
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