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amos juntos celebrar
Paróquia de Nossa Senhora da Piedade - Barbacena

ENTRADA

Com a Igreja subiremos o

altar do Senhor.

Toda a Igreja aqui está para o
encontro com Deus. Ele mesmo
o marcou para nós, filhos seus.
Entre nós e o Pai Santo está
Jesus, nosso irmão: mediador,
sacerdote, nosso ponto de união.
Céus e terra estarão na oblação
de Jesus. Quer unir num rebanho
os remidos da cruz.

Ave Maria Mãe do Salvador,

viva esperança do povo sofredor.
Faz-se na terra sinal do nosso
Deus,vem orientar os homens
filhos teus.
Maria Mãe da Igreja, Rainha
universal. Modelo de virtude
liberta-nos do mal. Ensina ser
fiel o povo do Senhor. Que o
mundo se transforme no reino
de amor.
Humilde serva vem nos orientar,
por onde ir e como caminhar.
Servindo a Deus e também ao
nosso irmão. Como resposta à
nossa vocação.
És bem feliz porque soubeste
crer, dizendo sim, sem nada em
Ti reter. Serás bendita em todas
as nações. Em Ti sentimos a paz
nos corações.

Não sei se descobriste a en-

cantadora luz no olhar da mãe

feliz que embala o novo ser. Nos
braços leva alguém em forma de
outro eu; vivendo agora em dois
se sente renascer.
A mãe será capaz de se esquecer ou deixar de amar algum
dos Filhos que gerou? E se existir acaso tal mulher, Deus se
lembrará de nós em seu amor.
O amor de mãe recorda o amor
de nosso Deus: tomou seu povo
ao colo; quis nos atrair. Até a
ingratidão inflama Seu amor.
Um Deus apaixonado busca mim
e a ti!

Me chamaste para caminhar

a vida contigo. Decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. Me
puseste uma brasa no peito e uma
flecha na alma. É difícil agora
viver sem lembrar-me de ti.
Te amarei, Senhor... eu só encontro a paz e a alegria bem
perto de ti (bis).
Eu pensei muitas vezes calar e
não dar mais resposta. Eu pensei
na fuga esconder-me, ir longe
de ti. Mas tua força venceu e ao
final eu fiquei seduzido. É difícil
agora viver sem saudades de ti.
Ó Jesus não me deixes jamais
caminhar solitário. Pois conheces a minha fraqueza e o meu
coração. Vem, ensina-me a viver
a vida na tua presença. No amor
dos irmãos, na alegria, na paz,
na união.

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?!

Ato Penitencial

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.
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Senhor, se tua voz não ouvi, e potente nós Vos louvamos e Vos Aleluia! Aleluia! Como o

por caminhos do mal me perdi:

Piedade, Senhor! Piedade,
Senhor!
Senhor, se não te amei no irmão
fechando a ele o meu coração:
Senhor, se não cumpri meu dever
e se o bem eu deixei de fazer:

Confesso a Deus, Pai todo-po-

deroso, 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 nós! (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...

Hino do Glória

bendizemos por nos terdes dado
o Cristo Salvador.

Senhor, Jesus, unigênito do Pai
nós Vos damos graças por terdes
vindo ao mundo feito nosso irmão, sois o nosso redentor.
Senhor, Espírito Santo, Deus-amor nós Vos adoramos e Vos
glorificamos por nos conduzirdes por Cristo, a nosso Pai.
Glória ao Pai e a Cristo sejam
dadas. Glória ao Espírito Santo
sem cessar, agora e para sempre,
por toda a eternidade.

Glória, glória nas alturas, paz

e amor na terra aos homens,
dêem-vos glória as criaturas,
dêem-vos graças e louvores!
Nós vos louvamos, ó Criador,
vos bendizemos por vosso amor.
Nós vos louvamos, Senhor Jesus,
vos aclamamos por vossa cruz.
Espírito Santo, consolador, vós

Glória a Deus, glória a Deus, que sois vida e sois Senhor.
glória a Deus nos céus: e paz
aos homens na terra que trabalham para Deus:

Glória ao Pai do céu, que primeiro nos amou, e em vista do seu
Cristo livremente nos criou.
Glória a Jesus Cristo, porque
veio nos salvar, e o mistério
de Deus Pai veio aos homens
revelar.
Glória ao Espírito Santo, porque
é o Consolador, que ilumina
nossa vida e nos enche de amor.

Glória a Deus na imensidão e

paz na terra ao homem nosso
irmão (bis).
Senhor, Deus Pai Criador oni-

Aclamação

Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia! (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!

Pai me amou, assim também
eu vos amei. Aleluia! Aleluia!
Como estou no Pai, permanecei em mim.

Vós todos que sofreis aflitos vinde a mim, repouso encontrarão
os vossos corações. Dou graças
a meu Pai que revelou ao pobre,
ao pequenino o seu grande amor.

Oferendas

Que maravilha, Senhor, es-

tar 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.

Procurei o amor, procurei a

alegria. E agora eu sou feliz, pois
enfim eu te encontrei.
Agora eu sei que tu és a vida,
a vida. Nunca mais eu irei te
deixar.

Aleluia! O Senhor nos chamou Eu não vou levar a vida, vou viver
pra construir o seu Reino de
amor e este mundo mudar (bis).

intensamente. Pois contigo eu sou
maior, Tu serás o meu presente.

E todo aquele que tudo deixar
pra seguir o Senhor não se arrependerá, pois um dia o Pai, com
amor infinito, recompensará.

Sou feliz sempre ao teu lado, ó
Jesus, meu redentor. Proclamar
teu nome eu vou, na alegria e
também na dor.

			

Eu agora sou feliz, em tua mão já
me senti. Pois o amor e a alegria,
felicidade estão em ti.

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

tempo comum

Comunhão

Procuro abrigo nos cora-

ções, de porta em porta desejo
entrar. Se alguém me acolhe
com gratidão, faremos juntos
a refeição (bis).
Eu nasci pra caminhar assim,
dia e noite vou até o fim. O meu
rosto o forte sol queimou, meu
cabelo o orvalho já molhou; eu
cumpro a ordem do meu coração.
Vou batendo até alguém abrir,
não descanso; o amor me faz seguir. É feliz quem ouve a minha
voz, e abre a porta, entro bem
veloz; eu cumpro a ordem do
meu coração.
Junto à mesa vou sentar depois

Santo, Santo, Santo é o Senhor e faremos refeição nós dois.
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...

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)

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)

Sentirá seu coração arder, e esta
chama tenho que acender; eu
cumpro a ordem do meu coração.
Aqui dentro o amor nos entretém
e lá fora o dia eterno vem. Finalmente nós seremos um e teremos
tudo em comum; eu cumpro a
ordem do meu coração.

Povo de Deus foi assim: Deus

cumpriu a Palavra que diz: uma
Virgem irá conceber e a visita de
Deus me fez Mãe. Mãe do Senhor, nossa Mãe, nós queremos
contigo aprender a humildade, a
confiança total, e escutar o teu
Filho que diz:
Senta comigo à minha mesa,
nutre a esperança, reúne os
irmãos. Planta meu reino,
transforma a terra, mais que
coragem, tens minhas mãos.
Povo de Deus foi assim: nem
montanha ou distância qualquer
me impediu de servir e sorrir.
Visitei, com meu Deus, fui irmã.

Mãe do Senhor, nossa Mãe,
nós queremos contigo aprender
desapego, bondade, teu “sim” e
acolher o teu Filho que diz:
Povo de Deus foi assim: meu
Menino cresceu e entendeu que
a vontade do Pai conta mais, e
a visita foi Deus quem nos fez.
Mãe do Senhor, nossa Mãe, nós
queremos contigo aprender a justiça, a vontade do Pai, e entender
o teu Filho que diz:
Povo de Deus foi assim: da verdade jamais se afastou. Veio a
morte e ficou nosso pão. Visitou-nos e espera por nós. Mãe do
Senhor, nossa Mãe nós queremos
contigo aprender, a verdade, a
firmeza, o perdão e seguir o teu
Filho que diz:

Nós buscamos a vida em
ti, Senhor, pois sustentas com
ela o nosso amor. E pedimos
concedas cada dia a paz que
tu, somente tu nos podes dar.
Onde há ódio, levemos o amor.
Onde há ofensa, levemos o perdão. Para que reine em cada coração, tua paz que é fruto do amor.
Onde há discórdia, levemos a
união; onde há incerteza, levemos nossa fé. Para que reine em
cada coração, tua paz que é fruto
do amor.
Onde há erro, levemos a verdade,
onde há tristeza, levemos a alegria.
Para que reine em cada coração,
tua paz que é fruto do amor.
Onde há angústia, levemos a esperança; onde há trevas, levemos tua
luz. Para que reine em cada coração, tua paz que é fruto do amor.
Onde há doença, levemos o conforto; onde há fome, levemos nosso
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pão. Para que reine em cada coração, tua paz que é fruto do amor.

que crês em mim e à Tua luz
verei a luz.

tronos renegam, Reino de Deus
que renova esta terra!

Onde há injustiça, levemos compreensão; onde há guerra, levemos tua paz. Para que reine em
cada coração, tua paz que é fruto
do amor.

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.

Cantar a beleza da vida, pre-

Vem, e eu ti farei da Minha vida
participar. Viverás em Mim aqui:
viver em Mim é o bem maior.
Sim, eu irei e viverei a vida
inteira assim. Eternidade é na
verdade, o amor vivendo sempre em nós.

Vem dar-nos teu Filho, Senhor,
sustento no pão e no vinho, e a
força do Espírito Santo unindo
teu povo a caminho!

Vem que a terra espera quem
possa e queira realizar, com
amor, a construção de um mundo
novo muito melhor! Sim, eu irei
e levarei teu nome aos meus irmãos. Iremos nós e o teu amor
vai construir enfim a paz!

sente do amor sem igual: missão
do teu povo escolhido! Senhor
vem livrar-nos do mal!

Falar do teu Filho às nações,
vivendo como ele viveu: Missão
do teu povo escolhido, Senhor,
vem cuidar do que é teu!
Viver o perdão sem medida,
servir sem jamais condenar:
Missão do teu povo escolhido
vem conosco ficar!
Erguer os que estão humilhados, doar-se aos pequenos, aos
pobres: missão do teu povo escolhido, Senhor, nossas forças
redobre!
Buscar a verdade, a justiça, nas
trevas brilhar como luz: missão
do teu povo escolhido, Senhor,
nossos passos conduz!

Vem, e eu mostrarei que o meu

caminho te leva ao Pai, guiarei
os passos teus e junto a ti hei de
seguir. Sim, eu irei e saberei
como chegar ao fim. De onde
vim aonde vou, por onde irás,
irei também.
Vem, eu ti direi o que ainda estás
a procurar. A verdade é como o
sol e invadirá teu coração. Sim,
eu irei e aprenderei minha
razão de ser. Eu creio em Ti,

Final

Quero ouvir teu apelo, Senhor

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

Coração Santo, Tu reinarás! Tu nosso encanto, sempre
serás!

Jesus amável, Jesus piedoso,
Deus amoroso, frágua de amor!
Aos teus pés venho, se Tu me
deixas, sentidas queixas humilde
expor!
Teu povo sofre, anda sedento
de mais justiça, ouve, Senhor,
o nosso grito cansado, aflito, te
confiamos nosso clamor.
Divino peito, que amor inflama,
em viva chama de Eterna Luz,
porque até em sempre, reconcentrada. Não adorada, Doce
Jesus?
Teu povo espera e não se cansa, o amor, a vida, um mundo
irmão. Viva a criança na esperança, ninguém pereça por não
ter pão.

Imaculada Maria de Deus, Correi cristãos, vinde adorar,
coração pobre acolhendo Jesus. Imaculada Maria do povo,
Mãe dos aflitos que estão junto
à cruz!

vinde louvar, o Bom Jesus! Com
grande ardor, rendei-lhe preitos,
com os eleitos, na Eterna Luz!

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 firme que o medo
desterra, mãos estendidas que os

“Deus nos dá muito mais do
que pedimos e merecemos”.
Seja Dizimista você também!

