PARÓQUIA SÃO MIGUEL ARCANJO
4º Domingo da Páscoa
ENTRADA

Sou bom pastor ovelhas guardarei
Não tenho outro oficio nem terei
Quantas vidas eu tiver eu lhes darei
Maus pastores, num dia de sombra
Não cuidaram e o rebanho se perdeu
Vou sair pelo campo reunir o que é meu
Conduzir e salvar
Verdes prados e belas montanhas
Hão de ver o pastor, rebanho atrás
Junto a mim, as ovelhas terão muita paz
Poderão descansar
ATO PENITENCIAL
Senhor, que viestes salvar. Os corações
arrependidos.
Kyrie eleison, eleison, eleison
Ó, Cristo, que viestes chamar. Os
pecadores humilhados.

vós que estais à direita do Pai, tende piedade
de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor,
ó vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito
Santo, na Glória de DeusPai.
Amém. Na glória de Deus Pai. Amém! Na
glória deDeus Pai. Amém! na glória de Deus
Pai.
ACLAMAÇÃO
Escutemos a voz de Deus que no pobre quer
falar, pela sua viva fé, paciência no penar.
Aos humildes de coração se revela o Senhor
e lhes dá em profusão seu saber e seu amor.
Ide aos pobres, missionários, proclamar a
novidade: Deus os fez destinatários do seu
reino de verdade. Eles têm a segurança de viver
o amor correto. São de Cristo a semelhança, o
seu povo predileto”

OFERTÓRIO

Christe eleison, eleison, eleison

Em procissão vão o pão e o vinho.
Acompanhados de nossa devoção. Pois
simbolizam aquilo que ofertamos. Nossa vida e
o nosso coração.

Senhor, que intercedeis por nós. Junto a
Deus Pai que nos perdoa.
Kyrie eleison (eleison), eleison, eleison

Ao celebrar nossa Páscoa. E ao Vos trazer
nossa oferta. Fazei de nós, oh, Deus de amor
Imitadores do Redentor.

GLÓRIA

A nossa igreja, que é mãe, deseja. Que a
consciência do gesto de ofertar. Se atualize
durante toda a vida. Como o Cristo se imola
sobre o altar

Glória a Deus nas alturas, e paz na terra
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 imensaglória.
Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito,
Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de
Deus Pai. Vós que tirais o pecado do
mundo, tendepiedade de nós.
Vós que tirais o pecado do mundo,
acolheia nossa súplica,

Eucaristia é sacrifício. Aquele mesmo que
Cristo ofereceu. O mundo e homem serão
reconduzidos. Para a nova aliança com seu
Deus
O Pão e o vinho serão em breve. O corpo e o
sangue do Cristo salvador. Tal alimento nos une
num só corpo. Para a glória de Deus em Seu
louvor.

SANTO

AÇÃO DAS GRAÇAS

Santo, santo, santo é o Deus da vida.
Santo, santo, santo é o Senhor. É o Deus
da vida quem convida. Todos ao banquete
do amor.

É de sonho e de pó, o destino de um só. Feito
eu perdido em pensamentos. Sobre o meu
cavalo. É de laço e de nó, de gibeira o jiló.
Dessa vida cumprida a sol.

Santo, santo, santo canta o povo. E este
canto novo tem amor. Mil milhões de
vezes Deus é Santo. Santo, santo, santo
é o Senhor

Sou caipira, Pirapora nossa. Senhora de
Aparecida. Ilumina a mina escura e funda.
O trem da minha vida. Sou caipira,
Pirapora nossa Senhora de Aparecida.
Ilumina a mina escura e funda. O trem da
minha vida.

Céus e terra cantam sua glória. Céus e
terra cantam seu louvor. No céu se canta
um grande amém. E nós aqui na terra
também.
Bendito é aquele que veio. É aquele que
vem. Em nome de Deus ele vem. Santo
também é Jesus
COMUNHÃO
1. Quando teu Filho contigo vier, pra festa
da vida fazer: ensina-nos Maria, a fazer o
que Ele disser!
Tudo é possível nas tuas mãos, meu
Senhor! A Eucaristia é teu milagre de
amor!
2. Quando o vinho do amor nos faltar, e a
gente ao irmão se fechar: ensina-nos
Maria, a fazer o que Ele disser!
3. Quando na mesa do nosso irmão faltar
água, vida e pão: ensina-nos Maria, a
fazer o que Ele disser!
4. Quando faltar a justiça entre nós, e
muitos ficarem sem voz: ensina-nos
Maria, a fazer o que Ele disser!
5. Quando o homem, em nome da paz,
matar o irmão, pra ter mais: ensina-nos
Maria, a fazer o que Ele disser!
6. Quando a tristeza invadir nosso ser, e a
vida o sentido perder: ensina-nos Maria,
a fazer o que Ele disser!

O meu pai foi peão, minha mãe, solidão.
Meus irmãos perderam-se na vida. Em busca
de aventuras. Descasei, joguei, investi,
desisti. Se há sorte eu não sei, nunca vi
Me disseram, porém, que eu viesse aqui. Pra
pedir em romaria e prece. Paz nos
desaventos. Como eu não sei rezar, só
queria mostrar. Meu olhar, meu olhar, meu
olhar.
FINAL
SÓ COM AMOR SE MOVE A VIDA/ Ô…Ô…
COM MUITO AMOR/ NÃO DEIXEM A LUZ
ESCONDIDA!/ Ô… Ô… DIZ O SENHOR.
1. Vem! Vamo-nos vestir de Vicente/ Porque
lá fora, nossa gente/ Vive a incerteza do
amanhã./ Vem! Vamo-nos fazer de menino/
Porque lá fora os pequeninos/ Querem um
lugar ao sol./ Sonhar! Como é bom poder
sonhar!/ É divino ensinar como o mestre
ensinou./ Plantar, Plantar! Como é bom poder
plantar/ Mil sementes de emoção, explodindo
no coração.
2. Vem! Vamos levar fé e calor/ Muita
esperança, paz e amor:/ Somos caminho e a
fonte/ Vem! Vamos formar um batalhão/ E em
toda nossa inspiração/ Adicionar este ideal:/
Somar, para poder dividir;/Não partir sem
repartir,/ Deixando alguém feliz, feliz./
Ninguém tem tanto que nada falte;/ Nem tão
pouco, que não tenha/ Um pouquinho pra
doar.

A VIDA INSITE... A VIDA RESISTE!!!

