I Domingo do Tempo do Advento
Caderno de Partituras 2020 (ANO A)
01. Canto de Abertura
LLetra: D.R., Música: Tradicional, CD Liturgia VIII.

1. Quando virá, Senhor, o dia / em que apareça o Salvador
em se efetue a profecia: / “Nasceu do mundo o Redentor”?
R/. Orvalhai lá do alto, ó céus
e as nuvens chova o Justo.
2. Aquele dia prometido, / a antiga fé de nossos pais,
dia em que o mal será banido, / mudando em risos nossos “ais”!
3. Quando, felizes o veremos, / no firmamento despontar
e a espargir clarões supremos, / da Terra as trevas dissipar?
4. Filha de reis, ó virgem pura, / sai da modesta posição.
Em ti, embora criatura, / de Deus se fez a encarnação!

Para ouvir clique aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=wHnIHo_lZ1I

02. Acendimento das Velas da Coroa do Advento
Letra e Música: André W. Martinelli,
CD Liturgia e Canto Pastoral 2005.

1. Uma vela, na coroa, acendemos, / toda sombra se esvai com sua luz;
vigilantes, o Senhor esperemos: / chegou o tempo do Advento de Jesus!
R/. Meus irmãos penitência e oração! / Arrumemos nossa casa co’alegria!
Logo a ela, o Senhor vai chegar / pelo ventre imaculado de Maria!

Para ouvir clique aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=Vkz0ACXG-bI

03. Ato Penitencial
Música: Alessandro Carvalho.

Solo: Senhor, que viestes ao mundo para nos salvar,
tende piedade de nós, tende piedade de nós!

R/. Senhor, tende piedade de nós, tende piedade de nós!
Solo: Cristo, que continuamente nos visitais com a graça do vosso Espírito,
tende piedade de nós, tende piedade de nós!
R/. Cristo, tende piedade de nós, tende piedade de nós!
Solo: Senhor, que vireis um dia para julgar as nossas obras,
tende piedade de nós, tende piedade de nós!
R/. Senhor, tende piedade de nós, tende piedade de nós!

Para ouvir clique aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=LjElWCrF1Jg
04. Salmo Responsorial

Salmo Responsorial – Sl 79 (80)
Música: André Zamur, CD Cantando os Salmos, Vol. I - Ano B.

R/. Iluminai a vossa face sobre nós,
convertei-nos, para que sejamos salvos!
= 2a Ó Pastor de Israel, prestai ouvidos. +
c
Vós que sobre os querubins vos assentais, *
aparecei cheio de glória e esplendor!
– 3bDespertai vosso poder, ó nosso Deus *
e vinde logo nos trazer a salvação! (R/.)
= 15Voltai-vos para nós, Deus do universo! +
Olhai dos altos céus e observai. *
Visitai a vossa vinha e protegei-a!
– 16Foi a vossa mão direita que a plantou; *
protegei-a, e ao rebento que firmastes! (R/.)
– 18Pousai a mão por sobre o vosso protegido, *
o filho do homem que escolhestes para vós!

– 19E nunca mais vos deixaremos, Senhor Deus! *
Dai-nos vida, e louvaremos vosso nome! (R/.)

Para ouvir clique aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=ugfY7UMZ8CI
05. Aclamação ao Evangelho
Música: Reginaldo Veloso, CD Liturgia IV.

Solo: Aleluia, aleluia!

R/. Aleluia, aleluia!

Solo: Vem mostrar-nos, ó Senhor, R/. Vem mostrar-nos, ó Senhor!
Solo: Tua grande compaixão,

R/. Tua grande compaixão!

Solo: Dá-nos tua salvação!

R/. Dá-nos tua salvação!

Solo: Aleluia, aleluia!

R/. Aleluia, aleluia!

Para ouvir clique aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=XAZRLa8nPBQ

06. Resposta às Preces (Opcional)
Música: Oração Universal, Portugal.

Ass.: Senhor, venha a nós o vosso reino.

Para ouvir clique aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=X_a6cgVS0SQ
07. Apresentação das Oferendas
Letra: João de Araújo, Música: Ir. Miria T. Kolling.

1. Do céu vai descer o Cordeiro, / é dom, puro dom, Salvação.
No altar do penhor verdadeiro / também vamos ser oblação!
R/. Eis, Senhor, a tua vinha, / frutos mil te traz, Senhor!
Mas teu povo que caminha, / mais que fruto, é dom de amor!
2. Da terra já brota a esperança / e a graça de Deus vem dizer
que o povo da Nova Aliança / também oferenda vai ser!
3. Irmãos na fé viva, exultantes, / partilham o pão, sempre mais.
E campos jamais verdejantes, / também já se tornam trigais!

Para ouvir clique aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=NEIRYNrbGSk
08. Santo
Música: Pe. J. Ximenes Coutinho

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.

Para ouvir clique aqui:
http://www.youtube.com/watch?v=lV-RL98cNBA&feature=youtu.be

09. Aclamação Memorial
Música: Pe. José Weber, SVD.

Para ouvir clique aqui:
http://www.youtube.com/watch?v=FepDTx4kg-4
10. Amém da Doxologia
Música: Pe. Zezinho, SCJ.

Para ouvir clique aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=czkkeOpff70
11. Cordeiro de Deus
Música: Fr. Joel Postma, OFMCap.

Para ouvir clique aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=RQF4lULbmkk
12. Canto de Comunhão
M.: Pe. José Weber, SVD, CD Cantos do Evangelho, Vol. 1,
Ciclo do Natal A, B e C.

R/. Vigiai, diz Jesus, vigiai! / Pois no dia em que não esperais,
o Filho do Homem virá, / o Filho do Homem virá!
Salmo 84 (85)
– 5Renovai-nos, nosso Deus e Salvador, *
Esquecei vossa mágoa contra nós!
– 6Ficareis eternamente irritado? *
Guardareis a vossa ira pelos séculos?
– 10Está perto a salvação dos que o temem, *
e a glória habitará em nossa terra.
– 11A verdade e o amor se encontrarão, *
a justiça e a paz se abraçarão.

– 8Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade, *
concedei-nos também vossa salvação!
– 7Não vireis restituir a nossa vida, *
para que em vós se rejubile o vosso povo?
– 9Quero ouvir o que o Senhor irá falar: *
é a paz que ele vai anunciar;
– a paz para o seu povo e seus amigos, *
para os que voltam ao Senhor seu coração.

Para ouvir clique aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=gV_Ipzwhcb0&feature=emb_logo
13. Antífona Mariana “Alma Redemptoris Mater”
para o Tempo do Advento (Opcional)
Tradução: D. Marcos Barbosa; Música: Pe. José Weber.

Ó Mãe do Redentor, do céu ó porta,
ao povo que caiu, socorre e exorta,
pois busca levantar-se, Virgem pura,
nascendo o Criador da criatura:
tem piedade de nós e ouve, suave,
o anjo te saudando com seu Ave!

Para ouvir clique aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=sOrGvvEhbeM
14.

Canto Final
Versão e Música: Reginaldo Veloso, CD Novena de Natal.

R/. Das alturas, orvalhem os céus / e as nuvens que chovam justiça,
que a terra se abra ao amor/ e germine o Deus Salvador. (bis)

Salmo 85 (84)

1. Foste amigo antigamente, / desta terra que amaste, / deste povo que escolheste; / sua
sorte melhoraste, / perdoaste seus pecados, / tua raiva acalmaste.
2. Vem de novo restaurar-nos! / Sempre irado estarás, / indignado contra nós? / E a
vida não darás? / Salvação e alegria, / outra vez, não nos trarás?
3. Escutemos suas palavras, / é de paz que vai falar; / paz ao povo, a seus fiéis, / a quem
dele se achegar. / Está perto a salvação / e a glória vai voltar.

Para ouvir clique aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=ryoio5H7zME

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

* 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

