DIOCESE DA CAMPANHA – M.G.
Festa da Bem-Aventurada Nhá Chica
RITOS INICIAIS
ABERTURA
1. Virgem Sábia
Esta é uma Virgem Sábia,/ que se encontra entre
as prudentes./ Viveu sua fé plenamente,
praticou a caridade./ E por isso encontrou o seu
Senhor com a lâmpada a brilhar./ E por isso
encontrou o seu Senhor com a lâmpada a
brilhar./
1. Transborda um poema do meu coração./ Vou
cantar-vos, ó Rei esta minha canção/ Minha língua
é como a pena, que um ágil poeta escreveu seus
versos.
2. Senhor, vós sois tão belo,/ Sois o mais belo entre
os filhos dos homens!/ Vossos lábios espalham a
graça, o encanto/ Porque Deus, para sempre, vos
deu sua bênção.
3. Levai vossa espada de glória no flanco,/ Herói
valoroso no vosso esplendor;/ Saí para a luta no
carro de guerra/ Em defesa da fé, da justiça e
verdade!
4. Vossas mãos os ensine valentes proezas/
Vossas flechas agudas fira o coração do inimigo!/
Vosso trono, ó Deus, e eterno, e sem fim; Vosso
cetro real e sinal de justiça.
5. Vós amais a justiça e odiais a maldade./ E por
isso que Deus vos ungiu com seu óleo,/ Deu-vos
mais alegria que aos vossos amigos./ Vossas
vestes exalam suaves perfumes.
6. De belos palácios os sons vos deleitam./As filhas
de reis vem ao vosso encontro,/ A vossa direita se
encontra a Rainha/ Com veste esplendente de ouro
de Ofir.
ATO PENITENCIAL
(Solo) Senhor que viestes salvar os corações
arrependidos,/ Tende piedade de nós.
(Assembléia) Piedade de nós. Piedade de nós.
Piedade de nós.
(Solo) O Cristo que viestes chamar, os pecadores
humilhados, tende piedade de nós.
(Assembléia) Piedade de nós. Piedade de nós.
Piedade de nós.
(Solo) Senhor que intercedeis por nós junto a Deus
Pai que nos perdoa, tende piedade de nós.
(Assembléia) Piedade de nós. Piedade de nós.
Piedade de nós.
5. HINO DE LOUVOR
1. Glória, Glória, a Deus nas alturas (2x)

1. E paz na terra aos homens por Ele amados./
Senhor Deus, rei dos céus,/ Deus Pai todopoderoso:
2. Nós vos louvamos, nós vos bendizemos,/ nós
vos adoramos, nós vos glorificamos,/ nós vos
damos graças por vossa imensa glória.
3. Senhor Deus, Cordeiro de Deus,/ Filho
Unigênito, Filho de Deus Pai./ Vós que tirais o
pecado do mundo, acolhei a nossa suplica.
4. Vós que estais à direita do Pai,/ tende piedade,
piedade de nós./ Pois só vós sois o Santo,
5. Só vós, sois o Senhor,/ só vós, o Altíssimo,
Jesus Cristo,/ com o Espírito Santo, na gloria de
Deus Pai. Amém.
2. Glória
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
imensa glória,
Senhor Jesus Cristo, filho unigênito, Senhor Deus
cordeiro de Deus, filho de Deus Pai.
Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade
de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei
a nossa suplica. Vós que estais à direita do Pai,
tende piedade de nós.
Só Vós sois o Santo, só Vós o Senhor, só vos o
Altíssimo Jesus Cristo.
Com o Espírito Santo na glória de Deus Pai, amém.
Glória de Deus Pai, amém.

LITUGIA DA PALAVRA
7. ACLAMAÇÃO
Aleluia, Aleluia, Aleluia.
Eu te bendigo ó Pai que escondestes os mistérios
do reino./ Aos sábios e entendidos e aos pequenos
o amor revelaste.

LITURGIA EUCARÍSTICA
8. APRESENTAÇÃO DAS OFERTAS
Recebe o Pai os dons que trazemos: o pão, o
vinho e abertas nossas mãos./ E as gotas
d’água no cálice sagrado nos tornem Cristo
imerso. Só Ele nos da Salvação.
1. A Ti Senhor, o pão oferecemos, trigo triturado:
eis a nossa oblação./ Por tua bondade se
transformará em Pão da Vida, em Pão da Salvação.

2. A Ti Senhor, o vinho oferecemos, uva amassada:
eis a nossa oblação./ Por tua bondade se
transformará em vinho novo, em cálice da bênção.

RITOS FINAIS
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9.SANTO
Santo, Santo, Santo, Senhor Deus do universo o
céu e a terra proclamam a vossa gloria. Hosana
nas alturas, Hosana nas alturas, Hosana nas
alturas, Hosana.
Bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o
que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas,
Hosana nas alturas, Hosana nas alturas, Hosana.
Hosana. Hosana.
10. 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, bendito o que vem em
nome do Senhor, Hosana nas alturas.
11. CORDEIRO DE DEUS
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo
tende piedade de nós piedade de nós, de nós. (bis)
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,
dai-nos a vossa paz, a vossa paz. Paz! Paz!
CORDEIRO DE DEUS
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo
tende piedade de nós. (bis)
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo
dai-nos a paz, a paz.
12. COMUNHÃO
Eu te louvo, o Pai do céu e da terra, pois
escondestes os mistérios de teu Reino aos sábios e
entendidos. Mas revelastes com amor aos
pequeninos, mas revelastes com amor aos
pequeninos.
1. Bendirei o Senhor Deus em todo tempo, seu
louvor estará sempre em minha boca. Minha alma
se gloria no Senhor, que ouçam os humildes e se
alegrem.
2. Comigo engrandecei ao Senhor Deus, exaltemos
todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o
busquei ele me ouviu, e de todos os temores me
livrou.
3. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso
rosto não se cubra de vergonha! O pobrezinho a
Deus clamou, e foi ouvido, e o Senhor o libertou de
toda angustia.
4. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que
o temem, e os salva. Provai e vede quão suave é o
Senhor! Feliz o homem que tem nele seu refugio!
5. Respeitai ao Senhor Deus, seus santos todos
porque nada faltará aos que o temem. Os ricos
empobrecem, passam fome, mas aos que buscam
o Senhor nada lhes falta.

1. Caridosa serva de Cristo / Amiga de Deus e dos
pobres
Tu nos ensinas lições de vida/Com teus gestos
nobres.
Ó Nhá Chica intercede por nós,
Ao teu Senhor fiéis queremos ser.
Para contigo sempre repetir.
“Isso acontece porque rezo com fé”!
“Isso acontece porque rezo com fé”!
2. Consagrada serva de Cristo/Tua vida a ele
doaste
E nele a todos serviste/De luz um rastro deixaste.
3. Suplicante serva de Cristo/De tua vida fizeste
intercessão./Aos mais pobres e necessitados
Abriste as mãos e o coração
4. De Maria, fiel devota,/Da Virgem da Conceição.
Com fé a ela tu recorrias/Na piedade de tua oração.
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Deus, nosso Pai, vós revelais as riquezas do vosso
Reino aos pobres e simples. Assim, agraciastes a
Bem-Aventurada Francisca de Paula de Jesus, Nhá
Chica, com inúmeros dons: Fé profunda, Amor ao
próximo e grande Sabedoria. Amou a Igreja e
manteve uma filial devoção à Imaculada Conceição.
Por sua intercessão, concedei-nos a graça que
precisamos (pedir a graça). Por Cristo, Nosso
Senhor. Amém.
15. TUA HISTÓRIA, MEU CLAMOR
Mãe dos pobres mãe da gente, que os pequenos
acolheu vem, ensina o povo crente a agir como age
Deus, tu nasceste uma escrava oprimida pela lei.
Tu vieste pequenina lá de São João Del Rei numa
casa bem pequena tu morastes a vida inteira. Lá
rezavas, lá pedias a “Sinhá” medianeira.
2. Tu as letras não sabias, nada tinhas e eras rica.
Tu moraste em Baependi. Era o teu nome “Nhá
Chica”. Todo povo acorria pra pedir tua oração. Tu
atendias caridosa, mulher de bom coração.
3. Encontrar o que e perdido, lá na roça ou na
cidade. Resgatar o que e fugido, devolver a
dignidade. Uma Igreja dedicada a “Sinhá” da
Conceição, ela mesmo te pediu, tu fizestes a
construção.
4. Vida inteira na pobreza e dos pobres a cuidar.
Rejeitastes os pretendentes, não quisestes se
casar. Vida longa morte santa, pelas rosas
perfumadas. Também leva-nos contigo a Senhora
Imaculada.

