XXXIII Domingo do Tempo Comum - 2020
Caderno de Partituras (ANO A)
01. Canto de Abertura
Versão e M.: Ir. Miria T. Kolling, CD Liturgia VII.

R/. De paz são meus pensamentos, / onde estiverem, / onde estiverem,
onde estiverem / os livrarei do sofrimento!
Salmo 143 (142)

1. Ó Senhor, escuta a prece / que te faço e o meu pedido! / Vem, me atende, Deus fiel! /
Eu preciso ser ouvido. / Se vieres nos julgar, / todo mundo está perdido.
2. Lembro os dias do passado: / os teus feitos que me alentam; / eu te estendo as minhas
mãos, / a minh’alma está sedenta / como terra esturricada, / ressequida e poeirenta.
3. Vem, me ensina a fazer sempre, / ó Senhor, tua vontade! / Teu Espírito me guia / a
uma terra conquistada. / Vem, renova minha vida, / das angústias libertada.

4. Vem, depressa, meu Senhor! / Vem, depressa, me escutar! / Meu espírito está fraco, /
eu já estou para desmaiar. / Não me escondas o teu rosto, / para eu não me arrasar.

Para ouvir a clique aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=AYno18juyfU
02. Ato Penitencial
Música: Paulo Sérgio Soares, CD Partes Fixas CNBB.

Solo: Senhor, servo de Deus, que libertastes a nossa vida, tende piedade de nós!
R/. Senhor, tende piedade de nós!
Solo: Ó Cristo, nosso irmão, que conheceis nossa fraqueza, tende piedade de nós!
R/. Cristo, tende piedade de nós!
Solo: Senhor filho de Deus que vos tornastes obediente, tende piedade de nós!
R/. Senhor, tende piedade de nós!

Para ouvir clique aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=v8gv2NhtaLc&app=desktop
03. Hino de Louvor
M.: Pe. Arcângelo Gabriel Vigne, CD Liturgia e Canto Pastoral 2005.

Solo: Glória a Deus lá nas alturas!
Mulheres (M): E paz na terra aos homens por ele amados.
Homens (H): Senhor Deus, Rei dos céus,
Ó Deus Pai todo-poderoso:
(M): Nós vos louvamos, nós vos bendizemos,
Nós vos adoramos, nós vos glorificamos,
(H): Nós vos damos graças por vossa imensa glória.
(M): Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito.
(H): Senhor Deus, Senhor Deus,
Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai.
(M): Vós que tirais o pecado do mundo,
Tende piedade, piedade de nós!
(H): Vós que tirais o pecado do mundo,
Acolhei, acolhei a nossa súplica.
(M): Vós que estais a direita do Pai,
Tende piedade, piedade de nós.
(H): Só vos sois Santo, só vós sois o Senhor,
Só vós sois o Altíssimo, Jesus Cristo,
(H) e (M): Com o Santo Espírito, na glória de Deus Pai.
Amém! Amém! Amém! Amém! Amém!

Para ouvir clique aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=nUMAETPo7Cc
04. Salmo Responsorial
1ª. Opção: Salmo 127 (128)
Música: “Série Povo de Deus”, CD Liturgia VII.

R/. Felizes os que temem o Senhor
e trilham seus caminhos!
– 1Feliz és tu, se temes o Senhor *
e trilhas seus caminhos!
– 2Do trabalho de tuas mãos hás de viver, *
serás feliz, tudo irá bem! (R/.)
– 3A tua esposa é uma videira bem fecunda *
no coração da tua casa;
– os teus filhos são rebentos de oliveira *
ao redor de tua mesa. (R/.)
– 4Será assim abençoado todo homem *
que teme o Senhor.
– 5O Senhor te abençoe de Sião, *
cada dia de tua vida. (R/.)

Para ouvir a melodia clique aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=MtZ32N_7HbY&list=OLAK5uy_nvcR
rwI0GWSn1AqXvfN7gcKzdLfMCzjIY&index=19
--------------------------------2ª. Opção: Salmo 62 (63)
Música: Ir. Miria T. Kolling, CD Cantando os Salmos, Ano A, Vol. II.

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

05. Aclamação ao Evangelho
M.: Cecília Vaz Castilhos, CD Liturgia VII.

R/. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia! (bis)
V/. Ficai em mim, e eu em vós hei de ficar, diz o Senhor;
quem em mim permanece, esse dá muito fruto. (Jo 15,4a.5b)

Para ouvir a melodia clique aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=jYkAxX8swKc
06. Apresentação das Oferendas
Letra e Música: Pe. José Cândido da Silva, CD Liturgia VII.

1. Bendito seja Deus Pai, / do universo criador, / pelo pão que nós recebemos, /
foi de graça e com amor.
R/. O homem que trabalha / faz a terra produzir. / O trabalho multiplica os
dons / que nós vamos repartir.
2. Bendito seja Deus Pai, / do universo o criador, / pelo vinho que nós
recebemos, / foi de graça e com amor.
3. E nós participamos / da construção do mundo novo, / com Deus, que jamais
despreza / nossa imensa pequenez.

Para ouvir clique aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=pFWANu-iCtU
07. Canto de Comunhão
Música: Pe. José Weber, SVD, CD Cantos Evangelho,
Vol. 5, Tempo Comum – Ano A

R/. Muito bem, meu servidor bom e fiel!
Vem te alegrar com teu Senhor no meu banquete,
vem te alegrar com teu Senhor no meu banquete.
Salmo 33 (34)

– 2Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo, *
seu louvor estará sempre em minha boca.
– 3Minha alma se gloria no Senhor; *
que ouçam os humildes e se alegrem!
– 4Comigo engrandecei ao Senhor Deus, *
exaltemos todos juntos o seu nome!
– 5Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu, *
e de todos os temores me livrou.

– 6Contemplai a sua face e alegrai-vos, *
e vosso rosto não se cubra de vergonha!
– 7Este infeliz gritou a Deus, e foi ouvido, *
e o Senhor o libertou de toda angústia.
– 13Qual o homem que não ama sua vida, *
procurando ser feliz todos os dias?
– 15Afasta-te do mal e faze o bem! *
Procura a paz e vai com ela em seu caminho

Para ouvir a melodia clique aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=Av9LI5cYqg8
08. Canto Final
L. e M.: Gustavo Balbinot e Osmar Coppi.

1. No meu coração sinto o chamado, / fico inquieto: preciso responder. / Então
pergunto: “Mestre, onde moras?” / E me respondes que preciso caminhar. /
Seguindo teus passos, fazendo a história, / construindo o novo no meio do povo. /
Seguindo teus passos, fazendo a história, / construindo o novo no meio do povo.
R/. Mestre, onde moras? Mestre onde estás? / No meio do povo. Vem e verás. /
No meio do povo. Vem e verás! / No meio do povo. / Vem e verás.

Para ouvir clique aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=oIS0O3pfjYs
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* 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

