Entrai por suas portas dando graças. (Sl 99,4)
Paróquia de Nossa Senhora da Piedade (Barbacena)

Refrão Meditativo

Eis aqui tua serva, eis aqui tua

serva. Que em mim se faça a tua
Palavra! (Dia 05, 08, 11 e 15)

Senhor,

chamaste-me, aqui
estou! Chamaste-me, aqui estou!
Ô, ô, ô! Ô, ô, ô! Chamaste-me,
aqui estou! (Dia 06, 09 e 12)

Misericordioso

é Deus,
sempre, sempre o cantarei.
(Dia 07, 10, 13 e 14)

Entrada
Nós te agradecemos Pai

eterno, 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.

Jesus quis entregar, Corpo e Sangue em alimento, precioso testamento. Como não nos alegrar?!

(Dia 05, 08, 11, 14 e 15)

Bem alegres cantai salmos

ao Senhor o nosso Deus e nossa luz! Rendei graças! Rendei
graças ao Senhor, em nome de
Jesus!
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!
Alegrai-vos, ó nações em toda
terra com o canto de louvor ao
nosso Deus. Dêem glórias para
sempre ao Senhor os corações!
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!

(Dia 06, 09 e 12)

Venham,

venham todos
para a Ceia do Senhor! Casa
iluminada, mesa preparada,
com paz e amor. Porta sempre
aberta, Pai amigo aguardando
acolhedor. Vem do alto por
Maria, este Pão que vai nos
dar. Pão dos anjos quem diria!
Nos fará ressuscitar.
Canta a Igreja o Sacrifício que
na Cruz foi seu início! E, antes,

Com a solidariedade renovar a
sociedade pela justiça e paz lutar.
Vendo o pão em cada mesa, vida
humana com nobreza. Como não
nos alegrar?!
Tantos são os excluídos, rejeitados, abatidos. Há quem já nasce
sem lugar. Deus, porém, nos abre
os braços, quer a todos dar o
abraço! Como não nos alegrar?!
Fazei isto! Foi a ordem. Morte
e vida nos recordem: Prova de
amor é partilhar! Há maior felicidade, no serviço e na humildade.
Como não nos alegrar?!
Pão é carne verdadeira, Vinho
é Sangue da videira! Possa tal
fé se aprofundar! Se o mistério
é incompreensível, nossa fé diz
que é possível. Como não nos
alegrar?! (Dia 07, 10, 13 e 15)

Ato Penitencial
Senhor, que viestes procurar

quem estava perdido, tende piedade de nós, Salvador!
Kyrie eléison…

Cristo, que viestes dar a vida em
resgate de muitos, tende piedade
de nós, Redentor!
Christe eléison...
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Senhor, que congregais na unidade vossos filhos dispersos, tende
piedade de nós, Libertador!
Kyrie eléison...
(Dia 05, 08, 11, 14 e 15)

Confesso

a Deus, Pai todo-poderoso, e a vós irmãos, confesso que pequei. Por pensamentos,
palavras, atos e omissões, por
minha culpa, tão grande culpa.
Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de mim! (bis)
E peço à Virgem Maria, aos
Santos e Anjos, e a vós, irmãos,
eu peço que rogueis, a Deus, que
é Pai poderoso, para perdoar a
minha culpa, tão grande culpa.
Piedade... (Dia 06, 09 e 12)

Senhor, que sois o caminho,

que nos leva ao Pai. Senhor,
tende piedade, Senhor tende
piedade, piedade de nós. (bis)
Ó Cristo, que sois a verdade,
que ilumina os povos. Ó Cristo,
tende piedade, ó Cristo tende
piedade, piedade de nós (bis).
Senhor, que sois dom da vida,
que renova o mundo. Senhor,
tende piedade, Senhor tende
piedade, piedade de nós. (bis)
(Dia 07, 10, 13 e 15)

Hino de Louvor

Glória

a Deus nas alturas!
Glória, glória, aleluia. Glória
a Deus paz na terra! Glória,
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! Glória, gloria no céu! Paz
na terra entre os homens (bis)
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.

Vós que estais junto do Pai,
como nosso intercessor, acolhei
nossos pedidos, atendei nosso
clamor! (Dia 07, 10, 13 e 15)

Aclamação

Aleluia! Aleluia! Aleluia!
Aleluia! Aleluia! (bis).

(Dia 05, 08, 11, 14 e 15)

Vós, povos todos da terra: Aleluia! Aleluia! Vinde, cantai ao
Senhor: Aleluia! Aleluia!

Glória

Aleluia! Aleluia! Aleluia! Aleluia! Aleluia! (bis).

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.
(Dia 06, 09 e 12)

Glória, glória! Anjos no céu
cantam todos seu amor! E na
terra, homens de paz: Deus
merece o louvor!

Deus e Pai, nós vos louvamos,
adoramos, bendizemos, damos
glória ao vosso nome vossos
dons agradecemos!
Senhor nosso, Jesus Cristo,
Unigênito do Pai. Vós de Deus
Cordeiro Santo, nossas culpas
perdoai!

Vinde, louvai nosso Deus: Aleluia! Aleluia! Que seu amor é
sem fim: Aleluia! Aleluia!
(Dia 05, 08, 11, 14 e 15)

Aleluia,

Aleluia, Aleluia,
Aleluia! (bis)
Graças eu te dou te louvo meu
Senhor, pois entre os pequeninos tua Palavra é luz. Sábios e
entendidos seguem seus caminhos, mas os pequeninos tua mão
conduz! (Dia 06, 09 e 12)

Glória, aleluia

a Cristo!
Aclamai de pé! Glória, aleluia
a Cristo! Luz de nossa fé.
São ó Senhor, bem felizes aqueles que em tua casa moram
contigo, são teus amigos, pois te
louvarão para sempre, Senhor!
(Dia 07, 10, 13 e 15)

Aleluia,
(bis)

Aleluia, Aleluia.

Rendei graças ao Senhor porque
eterno é seu amor! (Opcional)

			

Oferendas

Ó Mãe, por intermédio do teu

nome, queremos nossos dons
oferecer. O povo não tem pão e
passa fome, espera a nossa oferta
acontecer.
Maria, Mãe e Serva do Senhor,
se pedes, teu Jesus atenderá.
Repete o teu apelo maternal assim como nas Bodas de Caná!
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.
(Dia 05, 08, 11, 14 e 15)

Que maravilha,

Senhor,
estar aqui! Sentir-se Igreja reunida a celebrar. Apresentando
os frutos do caminho, no pão e
vinho, ofertas deste altar.
Bendito sejais por todos os dons!
Bendito sejais pelo vinho e pelo
pão! Bendito, bendito, bendito
seja Deus para sempre. (bis)
Que grande bênção servir nesta
missão, missão de Cristo, tarefa
do cristão. Tornar-se Igreja, formar comunidade, ser Solidário,
tornar-se um povo irmão.
Que graça imensa viver a mesma
fé; ter esperança a um mundo
bem melhor; na caridade sentir-se familiares, lutando juntos em
nome de Senhor. (Dia 06, 09 e 12)

Bendito e louvado seja o Pai,

nosso Criador. O Pão que nós recebemos é prova do seu amor. O
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pão que nós recebemos é prova
do seu amor, é o fruto de sua terra
do povo trabalhador. É o fruto de
sua terra do povo trabalhador na
Missa é transformado no Corpo
do Salvador.
Bendito seja Deus! Bendito o seu
amor! Bendito seja Deus, Pai
Onipotente, nosso Criador! (bis)
Bendito e louvado seja o Pai,
nosso Criador, o vinho que recebemos é prova do seu amor. O
vinho que recebemos, é prova do
seu amor, é o fruto de sua terra
do povo trabalhador. É o fruto de
sua terra do povo trabalhador na
missa é transformado no Sangue
do Salvador. (Dia 07, 10, 13 e 15)

Santo

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... (Dia 05, 08, 11, 14 e 15)

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) (Dia 06, 09 e 12)

Santo, Santo, Santo é o Se-

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)
(Dia 07, 10, 13 e 15)

Comunhão

Eis Jesus,

o pão da vida,
imolado neste altar, nosso pão de
cada dia, para o nosso caminhar!
Tomai, comei, meu corpo e
sangue que vos dou: Eu sou
o pão da vida, Deus fiel, Deus
Amor! (bis)
Nesta santa Eucaristia, Deus
nos mostra o seu caminho; quer
a nossa comunhão neste pão e
neste vinho.
Vem, Jesus, ser alimento, pra vivermos teu amor! Nossa força e
sustento, és somente tu, Senhor!
Precisamos de tua força, vem,
Jesus, nos redimir. Vem, inspira
os que têm tanto: que eles saibam
repartir!
Obrigado, meu Senhor, pela
santa comunhão! Nesta mesa
da partilha quero amar o meu
irmão! (Dia 05, 08, 11, 14 e 15)

Tu és minha vida,

outro
Deus não há. Tu és minha estrada, a minha verdade. Em tua palavra eu caminharei, enquanto eu
viver e até quando Tu quiseres.
Já não sentirei temor, pois estás
aqui, Tu estás no meio de nós!
Creio em ti Senhor, vindo de Maria, Filho Eterno e Santo, homem
como nós. Tu morreste por amor,
vivo estás em nós, Unidade Trina com o Espírito e o Pai. E um
dia, eu bem sei, Tu retornarás. E
abrirás o Reino dos céus!
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Tu és minha força, outro Deus
não há. Tu és minha paz, minha
liberdade. Nada nesta vida nos
separará. Em tuas mãos seguras
minha vida guardarás. Eu não
temerei o mal, Tu me livrarás. E
no Teu perdão viverei!
Ó Senhor da vida, creio sempre
em Ti! Filho Salvador, eu espero
em Ti. Santo Espírito de Amor,
desce sobre nós. Tu de mil caminhos nos conduzes a uma fé. E
por mil estradas onde andarmos
nós. Qual semente nos levarás!
(Dia 06, 09 e 12)

Tua Igreja é um corpo, cada

membro é diferente; e há no
Corpo, certamente,coração,
ó meu Senhor. Dele nasce a
caridade, dom maior, mais
importante;nele, enfim, achei
radiante minha vocação: o
amor!
Que loucura não fizeste, vindo
ao mundo nos salvar! E depois
que Tu morreste, ficas vivo neste
altar!
Os teus santos compreenderam
Teu amor sem dimensão; e loucuras cometeram, em sua própria
vocação.
Sou pequeno, igual criança ,
cheio de limitações; mas é grande minha esperança: sinto muitas
vocações!
Quero ser um missionário até
quando o sol der luz. Dá-me por
itinerário toda terra, ó Jesus!
O martírio, eis meu sonho. Dar-te o sangue, de uma vez! A mil

mortes me disponho; sofrerei
com intrepidez!

com gratidão a Deus bendiz.
(bis)

Tantas vocações sentindo, que
martírio, meu Senhor. Alegrei-me, descobrindo, minha vocação: o amor.

Santo é o seu nome que está em
toda a terra. Puro é o seu amor
que alegria encerra. (bis)

Sentimento é coisa vaga. Por
meus atos provarei que o amor
com amor se paga: Toda cruz
abraçarei. (Dia 07, 10, 13 e 15)

Eu sou o Pão da Vida, quem

comer deste Pão para sempre
viverá. (bis)
Pão da Vida e da esperança, na
fraterna refeição. Anuncias novo
dia: da feliz ressurreição.

Nossa união é o milagre de amor
vindo de Jesus, o nosso Salvador.
(bis)
Deus é um Pai fiel, de ninguém
se esquece. Obrigado, oh Pai,
ouve esta prece. (bis)
(Dia 05, 07, 09, 11, 13 e 15)

Canta,

povo de Deus canta,
glorifica seu nome e canta, poderoso é o Senhor.

Pão do céu, pão da alegria, entre
os pobres repartido pelas mãos
sempre estendidas, do amigo
mais querido.

Pois seu poder age no meio de
nós, e sua graça restaura nossa
vida, se estamos fracos, Ele nos
dá sua força e sua grandeza
nos leva a conhecer.

Pão da vida e da coragem, de
abrir novos caminhos olhar longe, para a frente, sem ter medo
dos espinhos.

Louva, povo de Deus louva, glorifica seu nome e louva, poderoso é o Senhor. Pois seu poder...

Pão do céu, pão da amizade, da
fraterna comunhão. Ao redor da
tua mesa prometemos ser irmãos.
Pão da vida, pão do céu, vencedor de todo mal. Novo céu e
nova terra, nova paz universal.

Reza, povo de Deus reza, glorifica seu nome e reza, poderoso
é o Senhor. Pois seu poder...
Ama, povo de Deus ama, glorifica seu nome e ama, poderoso
é o Senhor. Pois seu poder...

(Dia 06, 08, 10, 12 e 14)

(Opcional)

Final

Magnificat,

Magnificat é
o canto de amor. Minha alma
engrandece a Deus, meu Salvador.
Canta coração, alegre e feliz,

Cantemos alegres a uma só voz:
ó Mãe da Piedade,
rogai por nós!

