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MISSA DEVOCIONAL
CANTO DE ENTRADA

CANTO DE COMUNHÃO

Oh! Oh! Oh!
1. São Pio de Pietrelcina,
Primeiro sacerdote,
A ter impresso em seu corpo,
Os estigmas da crucifixão.

1- Ao recebermos, Senhor, tua presença sagrada,
Pra confirmar teu amor, faz de nós tua morada.
Surge um sincero louvor, brota a semente plantada,
Faz-nos seguir teu caminho, sempre trilhar tua estrada.

Grande homem santo de Deus,
Que os dons e carismas recebeu,
Empenhou suas forças, (Bis)
Para as almas salvar! (Bis)
2. Deus o escolheu
Como grande confessor,
E assim poder derramar,
Sua imensa misericórdia.
3. São Pio de Pietrelcina,
Pobre frade que rezava (rezava),
E Deus marcou seu corpo,
Que tinha perfume de rosas.
CANTO DE OFERTAS
Numa noite de suor,
sobre o barco em alto mar
o céu começa a clarear
a tua rede está vazia,
mas a voz que te chama
te mostrará um outro mar
e sobre muitos corações
a tua rede lançará.
Doa a tua vida como Maria aos pés da cruz
e serás servo de cada homem
Servo por amor, sacerdote da humanidade
Caminhavas em silêncio,
esperando além da dor
que a semente que tu lançavas
num bom terreno germinasse.
Mas o coração exulta
porque o campo já está dourado
o grão maduro pelo sol
no celeiro pode entrar.

Desamarrem as sandálias e descansem,
este chão é terra santa, irmãos meus!
venham, orem, comam, cantem, venham todos
e renovem a esperança no senhor.
2- O Filho de Deus como Pai e o Espírito Santo:
Nesta Trindade um só ser, que pede a nós sermos santos.
Dá-nos, Jesus, teu poder de se doar sem medida,
Deixa que compreendamos que este é o sentido da vida.
3- Ao virmos te receber, nós te pedimos, ó Cristo,
Faze vibrar nosso ser, indo ao encontro ao Pai Santo
Sem descuidar dos irmãos, mil faces da tua face.
Faze que o coração sinta a força da caridade.
PÓS COMUNHÃO
Fica Senhor comigo,
preciso da Tua presença para não te ofender.
Sabes quão facilmente sou fraco e te abandono,
preciso de Ti para não cair.
Fica Senhor comigo, se queres que eu Te seja fiel.
Seja-me aquele abrigo pois embora minh'alma,
muito pobrezinha, deseja ser pra Ti
lugar de consolação, carinho e adoração,
um ninho de amor então
quietude e profunda oração.
Não peço o que não mereço,
mas tua presença ó Deus quero ter.
Fica Senhor comigo, para que eu ouça a Tua voz...
Fica Senhor comigo, fica meu grande amigo (2x)
Tu és minha luz, sem Ti ando nas trevas...
Fica Senhor, para me dar a conhecer a Tua vontade.
Fica Senhor comigo, fica meu grande amigo.
Minh'alma é tão pobrezinha, seja meu único abrigo.
Quero sua companhia, muito preciso ouvir-te Senhor,
Tanto desejo amar-te, fica meu grande amor.

ORAÇÃO A SÃO PIO
Ó São Pio de Pietrelcina, venero tua vida de santidade,
de íntima união com Deus e de sincero amor ao próximo.
Viveste tão unido a Jesus, e foste tão sensível ao sofrimento dos mais humildes,
a ponto de ter em teu corpo
chagas semelhantes àquelas
que Nosso Senhor teve em seu corpo por amor a nós.
Ó Padre Pio,
sei com que grande zelo
ouvias todos aqueles que estavam aflitos
e buscavam o perdão de Deus e a orientação para suas vidas,
por isso, nesse momento especial de minha vida,
peço tua intercessão, para que apresentes a Jesus o meu pedido (...).
Mas, que antes, se faça a vontade de Deus e não a minha. Amém.
(Pai-Nosso, Ave-Maria, Glória).
HINO A SÃO PIO
(inspirado na “Memória” de São Pio)
Humilde Padre Pio, com Cristo cravado na cruz
Um frei que ora e ama com as chagas de Jesus
São teus prediletos os irmãos enfermos
Tu os buscas e lhes dás alívio aos sofrimentos
Padre Pio hoje te honramos
Damos nossa devoção
Te pedimos, revelai-nos
Os segredos da Paixão
Te rogamos ajudai-nos
A levar serenamente
Com alegria e esperança
A cruz do Onipotente!
A oração é a chave que abre o coração do Senhor
Com ela nos mostraste as chamas do Divino Amor
Sendo sacerdote mui devoto a Maria
Te abrasaste nos doando o perdão e a Eucaristia.

NOSSOS HORÁRIOS

MISSAS

SECRETARIA
TERÇA A SEXTA: 8h ÀS 18h45

TERÇA A SEXTA: 19h15

(às quartas, fecha-se às 18h)

(às quartas-feiras a missa é no terreno)

SÁBADOS: 18h30
DOMINGOS: 8h,10h,12h,19h,20h30
(Em janeiro a missa das 20h30 fica suspensa)

SÁBADOS: 8h ÀS 13h

CONFISSÕES
TERÇA A SEXTA: 17h30 ÀS 18h45
SÁBADOS: 10h30 ÀS 11h45

CONTATOS:

SECRETARIA: 3344-8105 |

99294-7301

