Folheto da Diocese de Divinópolis-MG

HOJE É DOMINGO
Planilha de Músicas – MARÇO 2021 – ANO B
07 de Março: 3º Domingo da Quaresma
14 de Março: 4º Domingo da Quaresma
21 de Março: 5º Domingo da Quaresma
Momento
ENTRADA
ATO PENITENCIAL
REFRÃO ORANTE
ACLAMAÇÃO
OFERTÓRIO
SANTO
COMUNHÃO
FINAL

Música
CD
Novo êxodo se faz
C. Fraternidade 2021
Piedade de nós
C. Fraternidade 2013 – Fx. 4
Ó vinde a mim
Deus é bom – Fx.8
Louvor a vós ó Cristo
C. Fraternidade 2014 - Fx. 6
Este sacrifício de louvor
C. Fraternidade 2021 – Fx. 9
Santo
CF 2008 – Fx. 10
Vem ó meu povo partilhar da minha C. Fraternidade 2015 – Fx. 17
mesa
Hino C. Fraternidade 2021
C. Fraternidade 2021

ENTRADA: Novo êxodo se faz
1. Novo êxodo se faz em nosso meio! Peregrinos conduzidos pelo Cristo.
Sua graça é renovo para todos: revivemos da Palavra o registro!
Refrão: Neste tempo, ó Senhor, de conversão, teu auxílio é de vida e salvação!
Teu auxílio é de vida e salvação!
2. O combate de vencer-se a cada dia é guiado pelo Espírito Divino:
Parceria de uma Nova Aliança, a jornada deste povo peregrino!
3. A caminho da Jerusalém celeste, é preciso reviver a novidade.
De Jesus, que derrotou os malefícios e, na Páscoa, nos encheu de claridade!
ATO PENITENCIAL: Piedade de nós
1. Senhor, que fazeis passar da morte para a vida quem ouve a vossa palavra, tende piedade de
nós.
Senhor, tende piedade de nós! (bis)
2. Ó Cristo, que quisestes ser levantado da terra para atrair-nos a vós, tende piedade de nós.
Ó Cristo, tende piedade de nós! (bis)
3. Senhor, que nos submetestes ao julgamento da vossa cruz, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós! (bis)
REFRÃO ORANTE: Ó vinde a mim
Ó vinde a mim os que chorais, desconsolados e afligidos pela dor.
Ó vinde a mim, ó vinde a mim! Em mim tereis consolo e compaixão.
ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO: Louvor a vós, ó Cristo.
Refrão: Louvor a vós ó Cristo, Rei da eterna glória!
Louvor a vós ó Cristo, Rei da eterna glória!
VERSÍCULOS
07 de Março: 3º Domingo da Quaresma
Tanto Deus amou o mundo, que lhe deu seu Filho único;
todo aquele que crer nele há de ter a vida eterna.

14 de Março: 4º Domingo da Quaresma
Tanto Deus amou o mundo, que lhe deu seu Filho único;
todo aquele que crer nele há de ter a vida eterna.
21 de Março: 5º Domingo da Quaresma
Se alguém me quer servir, que venha atrás de mim;
e onde eu estiver, ali estará meu servo.
OFERTAS: Este sacrifício de louvor
Refrão: Este sacrifício de louvor aceitai benignamente, Senhor!
1. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que ele fez em meu favor?
2. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor.
3. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor na presença de seu povo reunido.
4. Por isso oferto um sacrifício de louvor invocando o nome sando do Senhor.
SANTO
Santo, Santo, Santo, Senhor Deus do universo.
O céu e a terra proclamam a vossa glória.
Hosana nas alturas!
Bendito o que vem em nome do Senhor
Hosana nas alturas, hosana nas alturas.
COMUNHÃO: Vem ó meu povo partilhar da minha mesa
1. Vem, ó meu povo, partilhar da minha mesa, com muito amor esse banquete eu preparei.
Este alimento será força na fraqueza, levanta e come deste pão que consagrei.
Refrão: Nós te louvamos, ó Senhor por teu carinho que se faz pão, se faz palavra e traz
perdão. A Eucaristia nos sustenta no caminho nutre a esperança e fortalece na missão.
2. Eu te proponho um novo Reino de justiça, que tem por lei a igualdade, a compaixão.
Não te dominem o egoísmo e a cobiça! Recorre à força da palavra e da oração.
3. No monte santo da oração, da Eucaristia encontrarás alento e paz, conforto, enfim.
Mas na planície da missão, no dia-a-dia irmãos sofridos já te esperam. Vai por mim!
4. A minha casa é lar que acolhe, é doce abrigo, mas a morada que prefiro é o coração.
Me alegra o culto que me prestas, como amigo, me alegra mais te ver cuidar do teu irmão.
5. Por tanto amar eu entreguei meu próprio Filho. Pra te salvar Ele se deu, morreu na cruz.
Se o mal te fere e do teu rosto ofusca o brilho combate as trevas! Faze o bem! Procura a luz!
6. Dará mais frutos toda a planta que é podada. A vida humana é uma longa gestação.
À luz da fé, a dor é poda abençoada. À luz da páscoa, a morte é luz, ressurreição.
FINAL: Hino da Campanha da Fraternidade Ecumênica 2021
Fraternidade e diálogo: compromisso de amor
“Cristo é a nossa paz: do que era dividido, fez uma unidade” (Ef 2,14a)
1. Venham todos, vocês, venham todos, reunidos num só coração.
De mãos dadas formando a aliança, confirmados na mesma missão. (bis)
Refrão: Em nome de Cristo, que é nossa paz! Em nome de Cristo, que a vida nos traz:
do que estava dividido, unidade ele faz! (bis)
2. Venham todos, vocês, meus amigos, caminhar com o Mestre Jesus.
Ele vem revelar a Escritura como fez no caminho à Emaús. (bis)
3. Venham todos, vocês, testemunhas, construamos a plena unidade.
No diálogo comprometido com a paz e a fraternidade. (bis)
4. Venham todos, mulheres e homens, superar toda polaridade.
Pois em Cristo nós somos um povo, reunidos na diversidade. (bis)
5. Venham jovens, idosos, crianças e vivamos o amor-compromisso.
Na partilha, no dom da esperança e na fé que se torna serviço. (bis)

28 de Março: Domingo de Ramos e Paixão do Senhor
Momento
Fora da Igreja:
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BENÇÃO DOS RAMOS
PROCISSÃO DE RAMOS
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ENTRADA
(segunda, terça, quarta)
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(segunda, terça, quarta)
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Aclamação para benção dos ramos
Os filhos dos hebreus
O amor é a tua lei (Tu és o Rei dos
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Piedade de nós
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Ó vinde a mim
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Louvor a vós ó Cristo
C. Fraternidade 2014 - Fx. 6
Este sacrifício de louvor
C. Fraternidade 2021 – Fx. 9
Santo
CF 2008 – Fx. 10
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Hino C. Fraternidade 2021
C. Fraternidade 2021

FORA DA IGREJA
ENTRADA: Hosana hei
Refrão: Hosana hei! Hosana ha! Hosana hei, Hosana hei! Hosana ha!
1. Ele é o Santo, é o filho de Maria, é Deus de Israel, é filho de Davi.
Santo é seu Nome, é o Senhor Deus do universo.
Glória a Deus de Israel, nosso Rei e Salvador.
2. Vamos a Ele com as flores dos trigais, com os ramos de oliveira,
com alegria e muita paz. Santo é seu Nome, é o Senhor Deus do universo.
Glória a Deus de Israel, nosso Rei e Salvador.
3. Ele é o Cristo, é o Unificador, é hosana nas alturas, é hosana no amor.
Santo é seu Nome, é o Senhor Deus do universo.
Glória a Deus de Israel, nosso Rei e Salvador.

ENTRADA (segunda, terça, quarta): Novo êxodo se faz
1. Novo êxodo se faz em nosso meio! Peregrinos conduzidos pelo Cristo.
Sua graça é renovo para todos: revivemos da Palavra o registro!
Refrão: Neste tempo, ó Senhor, de conversão, teu auxílio é de vida e salvação!
Teu auxílio é de vida e salvação!
2. O combate de vencer-se a cada dia é guiado pelo Espírito Divino:
Parceria de uma Nova Aliança, a jornada deste povo peregrino!
3. A caminho da Jerusalém celeste, é preciso reviver a novidade.
De Jesus, que derrotou os malefícios e, na Páscoa, nos encheu de claridade!

BENÇÃO DOS RAMOS: Aclamação para Domingo de Ramos
Refrão: Hosana ao Filho de Davi! Hosana ao Filho de Davi!
Bendito o que vem em nome do Senhor. Rei de Israel, hosana nas alturas!
Hosana ao Filho de Davi! Hosana ao Filho de Davi!
Os filhos dos hebreus com ramos de oliveira, foram ao encontro do Senhor clamando:
Hosana nas alturas! Hosana nas alturas!
1. Ao Senhor pertence a terra e sua plenitude. O mundo inteiro com os seus seres que o povoam.
Porque Ele a tornou firme sobre os mares e sobre as águas a mantém inabalável.
2. Quem subirá até o monte do Senhor, quem ficará em sua santa habitação?
Quem tem mãos puras, inocente o coração, quem não dirige sua mente para o crime.
3. Dizemos quem é este rei da glória: o rei da glória é o Senhor onipotente.
O rei da glória é o Senhor do universo, o rei da glória é o Senhor de toda a terra.
PROCISSÃO DOS RAMOS: Os filhos dos hebreus
Refrão: Os filhos dos hebreus, com ramos de palmeira, correram ao encontro de Jesus,
nosso Senhor, cantando e gritando: hosana, ó Salvador! Cantando e gritando: hosana, ó
Salvador!
1. O mundo e tudo que tem nele é de Deus, a terra e os que aí vivem, todos seus! Foi Deus que a
terra construiu por sobre os mares, no fundo do oceano seus pilares!
2. Quem vai morar no templo de sua Cidade? Quem pensa e vive longe das vaidades! Pois Deus,
o Salvador o abençoará, no julgamento o defenderá!
3. Assim, são todos os que prestam culto a Deus, que adoram o Senhor, Deus dos Hebreus!
Portões antigos, se escancarem, vai chegar, alerta! O Rei da glória vai entrar!
4. Quem é, quem é, então, quem é o Rei da glória? O Deus, forte Senhor da nossa história!
Portões antigos, se escancarem, vai chegar, alerta! O Rei da glória vai entrar!
5. Quem é, quem é, então, quem é o Rei da glória? O Deus que tudo pode, é o Rei da glória! Aos
Três, ao Pai, ao Filho e ao Confortador da Igreja que caminha o louvor!

NA IGREJA
ENTRADA: O amor é a tua lei (Tu és o Rei dos reis)
Refrão:Tu és o Rei dos Reis! O Deus do céu deu-te reino, força e glória.
E entregou em tuas mãos a nossa história. Tu és Rei e o amor é a tua lei
1. Sou o primeiro e derradeiro, fui ungindo pelo amor.
Vós sois meu povo, eu vosso Rei e Senhor Redentor
2. Vos levarei às grandes fontes, dor e fome não tereis!
Vós sois meu povo, eu vosso Rei, junto a mim vivereis!
ATO PENITENCIAL (segunda, terça e quarta): Piedade de nós
1. Senhor, que fazeis passar da morte para a vida quem ouve a vossa palavra, tende piedade de
nós.
Senhor, tende piedade de nós! (bis)
2. Ó Cristo, que quisestes ser levantado da terra para atrair-nos a vós, tende piedade de nós.
Ó Cristo, tende piedade de nós! (bis)
3. Senhor, que nos submetestes ao julgamento da vossa cruz, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós! (bis)

REFRÃO ORANTE: Ó vinde a mim
Ó vinde a mim os que chorais, desconsolados e afligidos pela dor.
Ó vinde a mim, ó vinde a mim! Em mim tereis consolo e compaixão.

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO: Louvor a vós, ó Cristo.
Refrão: Louvor a vós ó Cristo, Rei da eterna glória!
Louvor a vós ó Cristo, Rei da eterna glória!
Jesus Cristo se tornou obediente, obediente até a morte numa cruz.
Pelo que o Senhor Deus o exaltou, e deu-lhe um nome muito acima de outro nome.
OFERTAS: Este sacrifício de louvor
Refrão: Este sacrifício de louvor aceitai benignamente, Senhor!
1. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que ele fez em meu favor?
2. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor.
3. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor na presença de seu povo reunido.
4. Por isso oferto um sacrifício de louvor invocando o nome sando do Senhor.
SANTO
Santo, Santo, Santo, Senhor Deus do universo.
O céu e a terra proclamam a vossa glória.
Hosana nas alturas!
Bendito o que vem em nome do Senhor
Hosana nas alturas, hosana nas alturas.
COMUNHÃO: Vem ó meu povo partilhar da minha mesa
1. Vem, ó meu povo, partilhar da minha mesa, com muito amor esse banquete eu preparei.
Este alimento será força na fraqueza, levanta e come deste pão que consagrei.
Refrão: Nós te louvamos, ó Senhor por teu carinho que se faz pão, se faz palavra e traz
perdão. A Eucaristia nos sustenta no caminho nutre a esperança e fortalece na missão.
2. Eu te proponho um novo Reino de justiça, que tem por lei a igualdade, a compaixão.
Não te dominem o egoísmo e a cobiça! Recorre à força da palavra e da oração.
3. No monte santo da oração, da Eucaristia encontrarás alento e paz, conforto, enfim.
Mas na planície da missão, no dia-a-dia irmãos sofridos já te esperam. Vai por mim!
4. A minha casa é lar que acolhe, é doce abrigo, mas a morada que prefiro é o coração.
Me alegra o culto que me prestas, como amigo, me alegra mais te ver cuidar do teu irmão.
5. Por tanto amar eu entreguei meu próprio Filho. Pra te salvar Ele se deu, morreu na cruz.
Se o mal te fere e do teu rosto ofusca o brilho combate as trevas! Faze o bem! Procura a luz!
6. Dará mais frutos toda a planta que é podada. A vida humana é uma longa gestação.
À luz da fé, a dor é poda abençoada. À luz da páscoa, a morte é luz, ressurreição.

FINAL: Hino da Campanha da Fraternidade Ecumênica 2021
Fraternidade e diálogo: compromisso de amor
“Cristo é a nossa paz: do que era dividido, fez uma unidade” (Ef 2,14a)
1. Venham todos, vocês, venham todos, reunidos num só coração.
De mãos dadas formando a aliança, confirmados na mesma missão. (bis)
Refrão: Em nome de Cristo, que é nossa paz! Em nome de Cristo, que a vida nos traz:
do que estava dividido, unidade ele faz! (bis)
2. Venham todos, vocês, meus amigos, caminhar com o Mestre Jesus.
Ele vem revelar a Escritura como fez no caminho à Emaús. (bis)
3. Venham todos, vocês, testemunhas, construamos a plena unidade.
No diálogo comprometido com a paz e a fraternidade. (bis)
4. Venham todos, mulheres e homens, superar toda polaridade.
Pois em Cristo nós somos um povo, reunidos na diversidade. (bis)
5. Venham jovens, idosos, crianças e vivamos o amor-compromisso.
Na partilha, no dom da esperança e na fé que se torna serviço. (bis)

