N0 138 - Paróquia de Nossa Senhora da Piedade (Barbacena), São José (Alto Rio Doce)
e sant´ana (guaraciaba)

Refrão Meditativo

caminho iluminou, que a minha vida transformou. Feliz eu
sou. Eu creio em Deus, se posso
crer, se posso amar, a minha
vida tem valor. Feliz eu sou.

Ó Beleza eterna, ó Amor infi- Jesus Cristo, caminha conosco,
nito, Deus Trindade Santa, só tu,
só tu salvarás o mundo!

(Ss. Trindade – 8º Domingo)

amigo e irmão que nos leva ao
Pai. Jesus Cristo nasceu e viveu
a vida dos homens, e ressurgiu.

Comam do pão, bebam do Deus é amor, é consolador, con-

cálice, quem a mim vem não terá
fome! Comam do pão, bebam do
cálice, quem em mim crê não
terá sede! (Corpo e Sangue de Cristo)

Misericordioso é Deus,

sempre, sempre ocantarei.
(9º, 10º e 11º Domingo)

Senhor, chamaste-me, aqui

estou! Chamaste-me, aqui estou!
Ô, ô, ô! Ô, ô, ô! Chamaste-me,
aqui estou! (12º Domingo)

Se alguém me quer servir,

se alguém me quer servir, se alguém me quer servir: siga-me...
siga-me! (13º Domingo)

Canto de Entrada
Deus é Pai, Deus é amor, Deus

é esperança pra quem nele crê.
Confiou a construção do Reino
de Paz ao homem que ama.
Eu creio em Deus que o meu

forta e ampara o pecador. Deus
é amor, Espírito Santo, destrói o
que é mal, dá vida ao que é bom.
(Ss. Trindade - 8º Domingo, 10º e 12º
Domingo)

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,
Jesus quis entregar, Corpo e Sangue em alimento, precioso testamento. 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?!
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?! (Corpo e Sangue de
Cristo, 9º, 11º, 13º Domingo)

Ato penitencial
Senhor, nosso Deus de bonda-

de, atendei vosso povo amado,
conheceis as nossas fraquezas:
Piedade, piedade de nós! (bis)
Ó Cristo, que sois luz do mundo,
perdoai nossa grande omissão.
Nós que somos um povo sofrido:
Piedade...
Senhor, que sois misericórdia,
libertai-nos de todo rancor. Conduzi-nos em vossos caminhos:
Piedade...
(Ss. Trindade - 8º Domingo, Corpo e Sangue de Cristo, 10º e 12º Domingo)

Senhor, que viestes procurar

quem estava perdido, tende piedade de nós, Salvador!
Kyrie eléison…
Cristo, que viestes dar a vida em

SOLENIDADES DO SENHOR

resgate de muitos, tende piedade
de nós, Redentor!
Christe eléison...
Senhor, que congregais na unidade vossos filhos dispersos, tende
piedade de nós, Libertador!
Kyrie eléison...
(9º, 11º, 13º Domingo)

Hino do Glória
Glória a Deus nas alturas e

paz na terra aos homens por Ele
amados, aos homens por Ele
amados.

Senhor Deus, Rei dos céus, Deus
Pai todo poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos.
Nós vos adoramos, nós vos 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! Tende
piedade de nós! 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. Na glória de
Deus Pai. Amém!
(Ss. Trindade - 8º Domingo, Corpo e Sangue de Cristo, 10º e 12º Domingo)

Glória ao Senhor! Glória ao Salmo 31
Senhor! Deus Amor! (bis)
Este hino de louvor que envolve
o meu ser é de gratidão. A bondade do Senhor é tão grande sem
confim, veio até a mim.

Glória ao Senhor! Glória ao
Senhor! Deus Criador! (bis)
Ao Deus Pai que nos criou a
ternura filial, Deus é nosso Pai.
Jesus Cristo nosso irmão, deu a
vida pelos seus, nós somos de
Deus.
Glória ao Senhor! Glória ao
Senhor! Deus Salvador! (bis)
Deus é fonte de amor, santifica o
nosso ser, Espírito de amor. Nós
Igreja militante, o amor de Deus
cantamos para sempre. Amém!
(9º, 11º, 13º Domingo)

Eu confessei, afinal, meu pecado e perdoastes, Senhor, minha
falta. (11º Domingo)
Salmo 62
A minh’alma tem sede de vós,
como a terra sedenta, ó meu
Deus! (12º Domingo)
Salmo 15
Ó Senhor, sois minha herança
para sempre! (13º Domingo)

Aclamação ao
Evangelho
Aleluia! Aleluia! Aleluia!

Aleluia! Aleluia! (bis).

Vós povos todos da terra, Aleluia! Aleluia! Vinde, cantai ao
Senhor: Aleluia! Aleluia!
Vinde, louvai nosso Deus, Aleluia! Aleluia! Que seu amor é
sem fim.Aleluia! Aleluia!

Salmo 8
Ó Senhor nosso Deus, como
é grande vosso nome por todo
universo! (Ss. Trindade – 8º Domingo)
Salmo 109
Tu és sacerdote eternamente
segundo a ordem do rei Melquisedec! (Corpo e Sangue de Cristo)
Salmo 116
Ide pelo mundo (bis) e anunciai
(bis) o evangelho a toda criatura!
(9º Domingo)

Salmo 29
Eu vos exalto, ó Senhor, pois me
livrastes, e preservastes minha
vida da morte! (10º Domingo)

(Ss. Trindade - 8º Domingo, Corpo e Sangue de Cristo)

Aleluia! Aleluia! Aleluia!

Com alegria, aclamemos a
Palavra do Senhor!

Deus o mundo tanto amou, que

seu Filho entregou! Quem no
Filho crê e confia, nele encontra
eterna vida! (9º Domingo)

Um grande profeta surgiu entre

nós e Deus visitou o seu povo sofrido; um grande profeta surgiu
entre nós, amém, aleluia, aleluia!

(10º Domingo)

Tanto amor Deus nos mostrou,

			

que seu Filho entregou, como
vítima expiatória pelas nossas
transgressões. (11º Domingo)

Minhas ovelhas escutam mi-

nha voz, minha voz estão elas
a escutar; eu conheço, então,
minhas ovelhas, que me seguem
comigo a caminhar. (12º Domingo)

Fala, Senhor, que te escuta teu
servo! Tu tens palavras de vida
eterna! (13º Domingo)

Profissão de Fé
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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.

Oração dos Fiéis
Ss. Trindade, nós vos louva-

mos! (Ss. Trindade)

Creio em um só Deus, Pai Senhor, Pão da Vida, sustentai-

todo poderoso, 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

-nos! (Corpo e Sangue de Cristo)

Senhor, nós cremos em vós!
(9º Domingo)

Senhor, vencedor da morte,
escutai-nos! (10º Domingo)

Senhor, ensinai-nos a perdoar!
(10º Domingo)

Senhor, vencedor da morte,
escutai-nos! (11º Domingo)

Senhor, dai-nos a graça de vos
seguir! (12º e 13º Domingo)

Oração do Dizimista

O SENHOR NOS ALIMENTA

Canto
do Ofertório
Quem se propõe cultivar o

chão preparar o pão e assim
repartir, pode contar com a mão
de Deus que sustenta os seus e
sabe cumprir.

Grande é o Senhor todo o universo, a terra, o sol nos deu nos
esperava quando amanheceu só
nos pediu amor. Santo é o Senhor
vem e oferece mesmo o Filho
seu pra nos dizer que nunca se
esqueceu de nos doar seu amor.
Quem se fechar esquecendo o
irmão, lhe negando o pão e assim
persistir.Vai se entender com a
mão de Deus que sustenta os
seus e sabe cumprir.
Quem se fizer contra essa opressão
que destrói o irmão e assim resistir.
Vai revelar qual a mão de Deus que
sustenta os seus e sabe cumprir.
(Ss. Trindade – 8º Domingo, Corpo e Sangue de Cristo, 10º e 12º Domingo)

Quando o trigo amadurece e

do sol recebe a cor, quando a uva
se torna prece na oferta do nosso
amor. Damos graças pela vida,
derramada neste chão, pois és tu
o Deus da vida, quem dá vida à
criação. Bendito seja Deus para
sempre!
Os presentes da natureza, o amor
do coração, o teu povo canta a
certeza, traz a vida em procissão.
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Abençoa nossa vida, o trabalho
redentor, as colheitas repartidas
para celebrar o amor. Bendito...
(9º, 11º, 13º Domingo)

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...
(Ss. Trindade - 8º Domingo, Corpo e Sangue de Cristo, 10º e 12º Domingo)

O Cristo nossa Páscoa morreu
como um cordeiro. Seu corpo
é nossa oferta, pão vivo e verdadeiro.
Da morte o Cristo volta, a vida é
seu troféu. O injusto traz cativo,
e a todos abre o céu.
Jesus pascal cordeiro, em vós
se alegra o povo, que, livre pela
graça, em vós nasceu de novo.
Seu sangue em nossas portas,
afasta o anjo irado. Das mãos de
um rei injusto, seu povo é libertado. (Ss. Trindade – 8º Domingo, Corpo
e Sangue de Cristo, 10º e 12º Domingo)

Santo, Santo é o Senhor terra Eis Jesus, o pão da vida, imoe 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! (9º, 11º, 13º Domingo)

Canto
da Comunhão

Às núpcias do Cordeiro, em
brancas vestes vamos. Transpondo o Mar Vermelho ao Cristo Rei
cantamos.
Por nós no altar da cruz seu corpo ofereceu. Comendo deste pão
nascemos para Deus.

Outra vez me vejo só com meu

Deus. Não consigo mais fugir,
fugir de mim. Junto às águas deste mar vou lutar, hoje quero me
encontrar, buscar o meu lugar.

Vou navegar (nas águas deste
mar). Navegar (eu quero me
encontrar). Navegar (não posso
mais fugir). Vou procurar (nas
águas mais profundas) No mar
(feliz eu vou seguir) Só amar,
buscar o meu lugar. Sem dúvidas, sem medo de sonhar!
(Ss. Trindade - 8º Domingo, Corpo e San-

lado neste altar, nosso pão de
cada dia, para o nosso caminhar!

gue de Cristo, 10º e 12º Domingo)

Tomai, comei, meu corpo e
sangue que vos dou: Eu sou
o pão da vida, Deus fiel, Deus
Amor! (bis)

ao teu chamado de amor responder. Na alegria te quero servir e
anunciar o teu Reino de amor.

Nesta santa Eucaristia, Deus
nos mostra o seu caminho; quer
a nossa comunhão neste pão e
neste vinho.

É sangue o que era vinho, é Vem, Jesus, ser alimento, pra vicorpo o que era pão. / Cristo
venceu o tormento, é nosso
sustento e se faz comunhão. /

O SENHOR NOS ENVIA EM MISSÃO

vermos 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!
(9º, 11º, 13º Domingo)

Quero ouvir teu apelo, Senhor

E pelo mundo eu vou cantando o teu amor, pois disponível
estou, para servir-te, Senhor!
(bis)
Dia a dia tua graça me dás, nela
se apóia o meu caminhar. Se estás ao meu lado, Senhor o que,
então, poderei eu temer?!
(9º, 11º, 13º Domingo)

Trazei o dízimo a fim de que
haja alimento em minha casa!
(Cf. Malaquias 3,10).

