Comemoração dos Fiéis Defuntos 2020 (ANO A)
Caderno de Partituras
01. Canto de Abertura
L. e M.: Waldeci Farias, CD Festas Litúrgicas IV.

R/. A morte já não mata mais, / perdeu seu aguilhão fatal
na luta que com a vida travou. / Venceu o Príncipe da Paz,
que, em seu combate triunfal, / a morte derrotou!
1. Ao nosso Pai glória e louvor, / pois deu vitória a todos nós!
Ó Cristo Jesus, nosso Deus e Senhor, / mortos ressurgem ouvindo tua voz
2. Um dia, a hora vai chegar / e, desde já, se pode ouvir
a voz deste Filho de Deus a chamar; / todos os mortos irão ressurgir!

Para ouvir clique aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=Db8hiiSuxLM

02. Ato Penitencial
L. e M.: Pe. Jair Costa, CD CF-2013.

Solo: Senhor, que fazeis passar da morte para a vida
quem ouve a vossa palavra, tende piedade de nós.
R/. Senhor, tende piedade de nós. (bis)
Solo: Ó Cristo, que quisestes ser levantado da terra
para atrair-nos a vós, tende piedade de nós.
R/. Ó Cristo, tende piedade de nós. (bis)
Solo: Senhor, que nos submeteis ao julgamento
da vossa cruz, tende piedade de nós.
R/. Senhor, tende piedade de nós. (bis)

Para ouvir clique aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=B9Tvwvi_EVY&feature=emb_logo
03. Salmo Responsorial
Música: Ir. Miria T. Kolling.
Salmo 24 (25)

R/. Senhor meu Deus, a vós elevo a minha alma!
– 6Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura *
e a vossa compaixão que são eternas!
– 7bDe mim lembrai-vos, porque sois misericórdia *
c
e sois bondade sem limites, ó Senhor! (R/.)
– 17Aliviai meu coração de tanta angústia, *
e libertai-me das minhas aflições!
– 18Considerai minha miséria e sofrimento *
e concedei vosso perdão aos meus pecados! (R/.)
– 20Defendei a minha vida e libertai-me; *
em vós confio, que eu não seja envergonhado!
– 21Que a retidão e a inocência me protejam, *
pois em vós eu coloquei minha esperança! (R/.)

Para ouvir clique aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=kOOsGJDlyoM
04. Aclamação ao Evangelho
M.: Fr. Fabreti, OFM, e Arr. José Acácio Santana, CD festas Litúrgicas IV.

R. Aleluia, aleluia, aleluia! (Bis)
V/. Benditos do Pai, se apossai-vos do Reino,
que foi preparado, bem desde o começo. (Mt 25,34)

Para ouvir clique aqui:
(só a melodia)
https://www.youtube.com/watch?v=SlJDn4Tz-3c&list=PLe7gUcbyJonGKgbV4TTxSaLDIkv5ySon&index=2
05. Apresentação das Oferendas
L. e M.: Fr. Ir. Miria T. Kolling, CD CD Celebrações Especiais, Vol. IV.

R/. Nem a vida, nem a morte / vão nos separar de Deus: /
mais que a vida, mais que a morte, / é o eterno amor de Deus!

1. É feliz quem ao céu já foi chamado: / sua vida está nas mãos do Pai.
2. Nós também, peregrinos neste mundo, / caminhamos alegres para Deus.
3. Fica firme! Sê forte! Tem coragem! / Tu verás a bondade do Senhor!

Para ouvir clique aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=5W7OP4S9-yU
06.

Canto de Comunhão

M.: Pe. José Weber, SVD, CD Cantos do Evangelho, Vol. 3, Tempo Comum-Ano C.

R/. O Senhor é o Deus dos vivos, não dos mortos;
pois todos vivem para ele!
Pois todos vivem para ele!
Salmo 26 (27)

– 1O Senhor é minha luz e salvação; *
de quem eu terei medo?
O Senhor é a proteção da minha vida; *
perante quem eu tremerei? (R/.)
– 2Quando avançam os malvados contra mim, *
querendo devorar-me,
– são eles, inimigos e opressores, *
que tropeçam e sucumbem. (R/.)
– 3Se os inimigos se acamparem contra mim, *
não temerá meu coração;
– se, contra mim, uma batalha estourar, *
mesmo assim confiarei. (R/.)
– 4Ao Senhor eu peço apenas uma coisa *
e é só isto que eu desejo:
– habitar no santuário do Senhor *
por toda a minha vida. (R/.)

– 5Pois um abrigo me dará sob o seu teto *
nos dias da desgraça;
– no interior de sua tenda há de esconder-me
e proteger-me sobre a rocha. (R/.)

Para ouvir clique aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=6nNMgmNVzNc&feature=emb_logo
07.

Canto Final
1ª Opção:
L. e M.: Ir. Miria T. Kolling, CD Cantos Celebrativos.

R/. A certeza que vive em mim, / é que um dia verei a Deus.
Contemplá-lo com os olhos meus / é a felicidade sem fim.
1. O sentido de todo viver / eu encontro na fé e no amor:
cada passo que eu der / será buscando meu Senhor.
2. Peregrinos nós somos aqui, / construindo morada no céu,
quando Deus chamar a si / quem foi na terra amigo seu.
Para ouvir clique aqui:

https://www.youtube.com/watch?v=yd16h3gvTCQ

2ª Opção:
Tradicional, CD Cantando Louvores a Maria.

1. Com minha Mãe estarei / na santa glória um dia, /
ao lado de Maria, / no céu triunfarei!
R/. No céu, no céu, / com minha Mãe estarei! (bis)
2. Com minha Mãe estarei / aos anjos se ajuntando, /
e hinos entoando, / louvores lhe darei!
3. Com minha mãe estarei / e então coroa digna /
de sua mão benigna, / feliz receberei!
Para ouvir clique aqui:

https://www.youtube.com/watch?v=wYPPfjzaLcw

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Este material é compilado pela Equipe Diocesana de Animação Litúrgica da Diocese da
Campanha/MG e não tem fins lucrativos, mas apenas auxiliar
as comunidades a celebrar bem o Mistério Pascal do Senhor.
* Tanto quanto possível, identificamos os autores das letras e da música
dos cantos litúrgicos a fim de sermos fiéis aos direitos de autoria.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Acesse o folheto diocesano “O Dia do Senhor”
e os Cadernos de Partituras no site: www.diocesedacampanha.org.br

