Solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo,
Rei do Universo
Caderno de Partituras 2020 (ANO C)
01. Canto de Abertura
Música: Gilson Celerino.

Ant.: O Cordeiro imolado é muito digno de receber,
o poder, a força e a honra, divindade e sabedoria.
R/. A ele poder e glória, pelos séculos amém!
Salmo 71 (72)
– 1Dai ao Rei vossos poderes, Senhor Deus, *
vossa justiça ao descendente da realeza! (R/.)

– 2Com justiça ele governe o vosso povo, *
3c
e desça das colinas a justiça! (R/.)
– 4Este Rei defenderá os que são pobres, *
os filhos dos humildes salvará. (R/.)
– 12Libertará o indigente que suplica, *
e o pobre ao qual ninguém quer ajudar. (R/.)
– 17Seja bendito o seu nome para sempre! *
E que dure como o sol sua memória! (R/.)
– 19Bendito seja o seu nome glorioso! *
Bendito seja eternamente! Amém, amém!
Ant.: O Cordeiro imolado é muito digno de receber,
o poder, a força e a honra, divindade e sabedoria.
R/. A ele poder e glória, pelos séculos amém!

Para ouvir clique aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=-oTwtzwgVHs
02. Ato Penitencial
Música: Alessandro Carvalho. Beatificação Pe. Victor.

Solo: Senhor, Bom Pastor, que conheceis vossas ovelhas,
tende piedade, tende piedade, tende piedade de nós.
R/. Kyrie, Kyrie eleison! (bis)
Solo: Ó Cristo, que procurais a ovelha desgarrada,
tende piedade, tende piedade, tende piedade de nós.
R/. Christe, Christe eleison! (bis)
Solo: Senhor, que nos conduzis às pastagens eternas do céu,
tende piedade, tende piedade, tende piedade de nós.
R/. Kyrie, Kyrie eleison! (bis)

Para ouvir clique aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=vGiC5IOAq0w
03. Hino de Louvor
Música: Pe. Renato Shuh. Arq. Porto Alegre.

Solo: Glória a Deus nas alturas!
Todos: E paz na terra aos homens por ele amados.
Lado 1: Senhor Deus, Rei dos céus,
Deus Pai todo-poderoso.
Lado 2: Nós vos louvamos, nós vos bendizemos,
nós vos adoramos, nós vos glorificamos.
Lado 1: Nós vos damos graças
por vossa imensa glória.
Lado 2: Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito.
Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai.
Lado 1: Vós que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós!
Lado 2: Vós que tirais o pecado do mundo,
acolhei a nossa súplica.
Vós que estais a direita do Pai,
tende piedade de nós.
Lado 1: Só vos sois Santo,
só vós o Senhor.
Lado 2: Só vós o Altíssimo, Jesus Cristo,
com o Santo Espírito, na glória de Deus Pai.
Todos: Amém! Amém!

Para ouvir clique aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=xS1YeBGmLwQ&feature=emb_logo

04. Salmo Responsorial

Salmo Responsorial – Sl 22 (23)
Música: Ir. Miria Terezinha Kolling,
CD Cantando os Salmos, Vol. II, Ano A.

R/. O Senhor é o pastor que me conduz;
não me falta coisa alguma.
– 2Pelos prados e campinas verdejantes *
ele me leva a descansar.
– Para as águas repousantes me encaminha, *
3
e restaura as minhas forças. (R/.)
– 5Preparais à minha frente uma mesa, *
bem à vista do inimigo,
– e com óleo vós ungis minha cabeça; *
o meu cálice transborda. (R/.)
– 6Felicidade e todo bem hão de seguir-me *
por toda a minha vida;
– e, na casa do Senhor, habitarei *
pelos tempos infinitos. (R/.)

Para ouvir clique aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=qiusTMVGw4g

05. Aclamação ao Evangelho
Música: Reginaldo Veloso, CD Liturgia XII.

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia! (bis)
V/. É bendito aquele que vem vindo, / que vem vindo em nome do
Senhor, / e o Reino que vem, seja bendito; / ao que vem e a seu
Reino, o louvor! (Mc 11, 9. 10)

Para ouvir clique aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=IZJqh8cjtc8

06.

Apresentação das Oferendas
Música: Pe. Ney Brasil Pereira, Arq. Campinas.

R/. Este sacrifício de louvor
aceitai benignamente, Senhor!
Salmo 88 (89)

– 2Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor *
de geração em geração eu cantarei a vossa verdade!
– 6Anuncia o firmamento vossas grandes maravilhas, *
e o vosso amor fiel, a assembleia dos eleitos.
– 10Dominais sobre o orgulho do oceano furioso, *
quando as ondas se levantam, dominando as acalmais.
– 12É a vós que os céus pertencem, e a terra é também vossa! *
Vós fundastes o universo e tudo aquilo que contém.
– 15Vosso trono se baseia na justiça e no direito, *
vão andando à vossa frente o amor e a verdade.

Para ouvir clique aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=82VXsMPXSlA
07. Canto de Comunhão
M.: Pe. José Weber, SVD, CD Cantos do Evangelho,
Vol. 5, Tempo Comum-Ano A.

R/. Vinde, benditos de meu Pai, / e recebei o reino eterno
preparado para vós / desde a criação do mundo!
Salmo 22 (23)

– 1O Senhor é o pastor que me conduz; *
não me falta coisa alguma.
– 2Pelos prados e campinas verdejantes *
ele me leva a descansar.
– Para as águas repousantes me encaminha *
3
e restaura as minhas forças.
– Ele me guia no caminho mais seguro, *
pela honra de seu nome.
– 4Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, *
nenhum mal eu temerei;
– estais comigo com bastão e com cajado; *
eles me dão a segurança!
– 5Preparais à minha frente uma mesa, *
bem à vista do inimigo;
– e com óleo vós ungis minha cabeça; *
o meu cálice transborda.
– 6Felicidade e todo o bem hão de seguir-me, *
por toda a minha vida;

– e, na casa do Senhor, habitarei *
pelos tempos infinitos.

Para ouvir clique aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=Vd_DWlv501Q
08. Canto Final
Letra e Música: Frei Fabreti, CD Liturgia XII.

R/. Tu és o Rei dos Reis! / O Deus do céu deu-te o reino, força e Glória! / E
entregou em tuas mãos a nossa história: / tu és Rei e o amor é tua lei! (bis)
1. Sou o primeiro e derradeiro, / fui ungindo pelo amor!
Vós sois meu povo, eu vosso Rei / e o Senhor Redentor!
2. Vos levarei às grandes fontes, / dor e fome não tereis!
Vós sois meu povo, eu vosso Rei, / junto a mim vivereis!

Para ouvir clique aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=ySSa73R-Fek
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dos cantos litúrgicos a fim de sermos fiéis aos direitos de autoria.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Acesse nosso site:
www.liturgiadacampanha.com

