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DIOCESE DE CRATO – BASÍLICA N. Sra. das DORES – FESTA DA PADROEIRA
JUAZEIRO DO NORTE – CE. MISSA (Francisco Silva)
BENDITO DO ANO (2015-2016) (A) A7 D A Fm# Bm E A
A
D
E
A
“NO CAMINHO DO ROMEIRO, JUAZEIRO É PORTA DA MISERICÓRDIA” (BIS)
D
A
D
A
1) No ano Santo da Misericórdia, Jesus é a porta da libertação.
A7
D
A Fm#
Am
E
A
Não julgueis e não sereis julgados: e viverás a graça do perdão. (2x)
2) Caminhando juntos como irmãos, a romaria é conversão.
Alcançando a Porta Santa. Quanta alegria! É festa, é louvação! (2x)
3) Vivendo sempre em comunhão. Para quem sofre, estender a mão.
Vamos viver a fraternidade, amar de verdade é nossa missão. (2x)
4) Oferecemos nosso bendito a São Francisco e a Frei Damião
A Mãe das Dores, nossa Padroeira, e ao Patriarca, meu Padim Ciço Romão. (2x)
Esta estrofe cantar a partir da Romaria das Candeias:
Abrindo a porta com a Mãe das Candeias, no Ano Santo da Misericórdia,
Vamos preparar o nosso coração, vamos irmãos! É chegada a hora! (2x)
MISSA DA PADROEIRA (L. e M.: Francisco Silva)
CANTO DE LOUVOR (C) C7 F C Am Dm G C C7
C
G
C Am
F
G
C
Cantai louvores! Cantai louvores! Cantai louvores a Nossa Senhora das Dores.
G
C Am
F
G
C
Cantai louvores! Cantai louvores! Cantai louvores a Mãe de Deus e Mãe do povo.
F
C
1) Juazeiro, abre a porta para o Romeiro entrar
Am
Dm
G
C
Venham todos com alegria, vamos juntos celebrar
C7
F
G
C
A festa da Mãe das Dores, padroeira do lugar.
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2) Romeiro da Mãe das Dores, é tempo de conversão
Vamos abrir o coração para amar e perdoar
É Jesus quem nos convida para juntos caminhar.
3) No caminho do Romeiro, Juazeiro é a porta
Vamos com Nossa Senhora, nosso Deus glorificar!
Pela sua compaixão, bondade e misericórdia.
CANTO DE ENTRADA (A) A Em D A
A
Em D
A
F#
Bm
E
A
Venham povos todos para celebrar (2x) A misericórdia de Deus neste lugar (2x).
D
A
Em D
A
1) Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito, a Trindade Santa.
D
A D
A
E
A
Bendito sejais! Bendito sejais! O nosso Deus que nos traz a paz. (2x)
2) Como é bom, irmão, a gente se encontrar no Altar de Deus para partilhar
Louvai ao Senhor! Louvai ao Senhor! Por sua bondade e seu imenso amor (2x).
3) Vamos caminhando para a casa do Pai, amando e perdoando, sem olhar atrás.
É Deus quem acolhe! É Deus quem acolhe! O seu coração é o nosso abrigo (2x).

ATO PENITENCIAL (Em)
Em
Bm D
A
1. Senhor de infinita bondade e compaixão, tende piedade de nós!
Em
D
Em
Senhor, tende piedade de nós! Senhor, tende piedade de nós!
2. Cristo, que morreste na cruz pelos nossos pecados, tende piedade de nós!
Cristo, tende piedade de nós! Cristo, tende piedade de nós!
3. Senhor, fonte de amor e misericórdia, tende piedade de nós!
Senhor, tende piedade de nós! Senhor, tende piedade de nós!
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GLÓRIA (Am)
Am
C
D
Am
Glória! Glória! Glória! A Deus nas alturas!
C
D
Am
Paz na terra aos homens por Ele amados!
F
G
C
F
G
C
1. Deus e Pai nós vos louvamos, adoramos, bendizemos!
F
G
Am F
C
Damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos!
2. Senhor nosso, Jesus Cristo / unigênito do Pai!
Vós de Deus Cordeiro santo / nossas culpas perdoai!
3. Vós que estais junto do Pai / como nosso intercessor!
Acolhei nossos pedidos / atendei nosso clamor!
4. Vós somente sois o Santo / o altíssimo Senhor!
Com o Espírito Divino, de Deus Pai no esplendor!
ACLAMAÇÃO (Dm)
Dm
F
C
Dm
Aleluia! Aleluia! Aleluia! Aleluia! (bis)
Dm F C Dm.....
(Versículo – Evangelho do dia...)
OFERENDAS (G)
G
C
G CD G
C
D
1) Diante, Senhor, do Teu altar, estamos aqui a te ofertar
C
G
Em
A
D
O pão e o vinho te entregamos com carinho / Nossa vida e nosso caminhar.
G C
G
C
D
C
D G
Bendito seja Deus por seu amor e sua misericórdia! (2x)
2) Diante, Senhor do Teu altar, estamos aqui a te ofertar
A nossa Romaria te entregamos com alegria / Nossa vida e nosso caminhar.
3) Diante, Senhor, do Teu altar, estamos aqui a te ofertar
A nossa família te entregamos com alegria / Nossa vida e nosso caminhar.
SANTO (A)
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A
D
E
A
Santo! Santo! Santo! Senhor Deus do Universo (2x)
F#
Bm
E
A
D A
O Céu e a terra proclamam a vossa Glória (2x) Hosana nas alturas, Hosana! (2x)
A
D
E
A
D A
Bendito o que vem em nome do Senhor (2x) Hosana nas alturas, Hosana! (2x)
CORDEIRO DE DEUS (F)
F
Bb
C
F
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo!
Bb
F C
F
Tende piedade de nós! Tende piedade de nós!
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo – *Tende piedade de nós!*
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo – *Dai-nos a paz! Dai-nos a paz!*
COMUNHÃO (C)
C
G
F
G
C
A mesa está pronta, vamos comungar!
Am
Dm
G
C
Corpo e Sangue de Jesus que aqui presente está! (2x).
Dm
1) No vinho e no pão, Jesus é refeição, para nos alimentar.
G
F
G
C FGC
Na Santa Eucaristia, o Pão da alegria, força em nosso caminhar.
2) Todos sejam convidados a comer do Pão sagrado que Jesus preparou;
A festa da partilha, vamos com alegria, ao banquete do Senhor!
3) Vamos comungar, amar e perdoar, quem tem-nos ofendido.
Senhor, de nossa casa, faz a tua morada, e renova nossa vida!
4) Jesus Cristo é a porta, fonte de misericórdia, de ternura e amor.
No Pão partilhado, seja louvado e amado o Corpo e Sangue do Senhor.
5) Seguimos caminhando, louvando e rezando até aqui chegar!
Senhor, dai-nos coragem, firmeza e vontade para aqui participar!
6) Nesta romaria, somos uma só família, a Igreja do Senhor!
Que semeia noite e dia, o perdão, a alegria, a paz fruto do amor!
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DIOCESE DE CRATO – BASÍLICA N. Sra. das DORES – FESTA DA PADROEIRA
JUAZEIRO DO NORTE – CE. MISSA (Francisco Silva)
BENDITO DO ANO (2015-2016) (A)
“NO CAMINHO DO ROMEIRO, JUAZEIRO É PORTA DA MISERICÓRDIA” (BIS)
1) No ano Santo da Misericórdia, Jesus é a porta da libertação.
Não julgueis e não sereis julgados: e viverás a graça do perdão. (2x)
2) Caminhando juntos como irmãos, a romaria é conversão.
Alcançando a Porta Santa. Quanta alegria! É festa, é louvação! (2x)
3) Vivendo sempre em comunhão. Para quem sofre, estender a mão.
Vamos viver a fraternidade, amar de verdade é nossa missão. (2x)
4) Oferecemos nosso bendito a São Francisco e a Frei Damião
A Mãe das Dores, nossa Padroeira, e ao Patriarca, meu Padim Ciço Romão. (2x)
Esta estrofe cantar a partir da Romaria das Candeias:
Abrindo a porta com a Mãe das Candeias, no Ano Santo da Misericórdia,
Vamos preparar o nosso coração, vamos irmãos! É chegada a hora! (2x)
MISSA DA PADROEIRA (L. e M.: Francisco Silva)
CANTO DE LOUVOR (C)
Cantai louvores! Cantai louvores! Cantai louvores a Nossa Senhora das Dores.
Cantai louvores! Cantai louvores! Cantai louvores a Mãe de Deus e Mãe do povo.
1) Juazeiro, abre a porta para o Romeiro entrar
Venham todos com alegria, vamos juntos celebrar
A festa da Mãe das Dores, padroeira do lugar.
2) Romeiro da Mãe das Dores, é tempo de conversão
Vamos abrir o coração para amar e perdoar
É Jesus quem nos convida para juntos caminhar.
3) No caminho do Romeiro, Juazeiro é a porta
Vamos com Nossa Senhora, nosso Deus glorificar!
Pela sua compaixão, bondade e misericórdia.
CANTO DE ENTRADA (A)
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Venham povos todos para celebrar (2x) A misericórdia de Deus neste lugar (2x).
1) Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito, a Trindade Santa.
Bendito sejais! Bendito sejais! O nosso Deus que nos traz a paz. (2x)
2) Como é bom, irmão, a gente se encontrar no Altar de Deus para partilhar
Louvai ao Senhor! Louvai ao Senhor! Por sua bondade e seu imenso amor (2x).
3) Vamos caminhando para a casa do Pai, amando e perdoando, sem olhar atrás.
É Deus quem acolhe! É Deus quem acolhe! O seu coração é o nosso abrigo (2x).
ATO PENITENCIAL (Em)
1. Senhor de infinita bondade e compaixão, tende piedade de nós!
Senhor, tende piedade de nós! Senhor, tende piedade de nós!
2. Cristo, que morreste na cruz pelos nossos pecados, tende piedade de nós!
Cristo, tende piedade de nós! Cristo, tende piedade de nós!
3. Senhor, fonte de amor e misericórdia, tende piedade de nós!
Senhor, tende piedade de nós! Senhor, tende piedade de nós!
GLÓRIA (Am)
Glória! Glória! Glória! A Deus nas alturas!
Paz na terra aos homens por Ele amados!
1. Deus e Pai nós vos louvamos, adoramos, bendizemos!
Damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos!
2. Senhor nosso, Jesus Cristo / unigênito do Pai!
Vós de Deus Cordeiro santo / nossas culpas perdoai!
3. Vós que estais junto do Pai / como nosso intercessor!
Acolhei nossos pedidos / atendei nosso clamor!
4. Vós somente sois o Santo / o altíssimo Senhor!
Com o Espírito Divino, de Deus Pai no esplendor!
ACLAMAÇÃO (Dm)
Aleluia! Aleluia! Aleluia! Aleluia! (bis)
Dm F C Dm.....
(Versículo – Evangelho do dia...)
OFERENDAS (G)
1) Diante, Senhor, do Teu altar, estamos aqui a te ofertar
O pão e o vinho te entregamos com carinho / Nossa vida e nosso caminhar.
Bendito seja Deus por seu amor e sua misericórdia!
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2) Diante, Senhor do Teu altar, estamos aqui a te ofertar
A nossa Romaria te entregamos com alegria / Nossa vida e nosso caminhar.
3) Diante, Senhor, do Teu altar, estamos aqui a te ofertar
A nossa família te entregamos com alegria / Nossa vida e nosso caminhar.
SANTO (A)
Santo! Santo! Santo! Senhor Deus do Universo (2x)
O Céu e a terra proclamam a vossa Glória (2x)
Hosana nas alturas, Hosana! (2x)
Bendito o que vem em nome do Senhor (2x)
Hosana nas alturas, Hosana! (2x)
CORDEIRO DE DEUS (F)
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo – Tende piedade de nós!
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo – Tende piedade de nós!
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo – Dai-nos a paz! Dai-nos a paz!
COMUNHÃO (C)
A mesa está pronta, vamos comungar!
Corpo e Sangue de Jesus que aqui presente está! (2x).
1) No vinho e no pão, Jesus é refeição, para nos alimentar.
Na Santa Eucaristia, o Pão da alegria, força em nosso caminhar.
2) Todos sejam convidados a comer do Pão sagrado que Jesus preparou;
A festa da partilha, vamos com alegria, ao banquete do Senhor!
3) Vamos comungar, amar e perdoar, quem tem-nos ofendido.
Senhor, de nossa casa, faz a tua morada, e renova nossa vida!
4) Jesus Cristo é a porta, fonte de misericórdia, de ternura e amor.
No Pão partilhado, seja louvado e amado o Corpo e Sangue do Senhor.
5) Seguimos caminhando, louvando e rezando até aqui chegar!
Senhor, dai-nos coragem, firmeza e vontade para aqui participar!
6) Nesta romaria, somos uma só família, a Igreja do Senhor!
Que semeia noite e dia, o perdão, a alegria, a paz fruto do amor!

