Solenidade de Todos os Santos 2020 (ANO A)
Caderno de Partituras
01. Canto de Abertura
L. e M.: Marcos da Matta e Cristiane da Matta,
CD Cantos de Abertura e Comunhão-As mais belas parábolas.

R/. Bem-aventurados são todos os santos.
Bem-aventurado quem busca a santidade.
Eternamente, bem-aventurados.
1. Os pobres de espírito, quem constrói comunidade,
para quem seu Deus é tudo, é valor absoluto.
2. Aquele que é aflito com as dores do desprezado,
todo aquele que é manso, quer os povos apaziguados.
3. Quem tem misericórdia, compreende os limitados,
quem perdoa sempre e sempre, e consola os cansados.
4. O puro de coração que no bem sempre acredita,
quem é reto na intenção e sincero com seu irmão.
5. É feliz o corajoso que luta pela justiça,
perseguido e caluniado, nunca põe seu Deus de lado.
6. É feliz e é alegre quem imita Jesus Cristo,
que se doa pelos outros, põe sorriso em muitos rostos.
Para ouvir clique aqui:

https://www.youtube.com/watch?v=MKrgu4Wi89Q
02. Ato Penitencial
Música: Frei Luiz Turra, OFMCap, CD Vamos participar da Missa.

Pres.: Confessemos os nossos pecados.
Ass.: Confesso a Deus todo-poderoso / e a vós, irmãos e irmãs, / que pequei muitas
vezes por pensamentos e palavras, / atos e omissões, / por minha culpa, minha tão
grande culpa (bate-se no peito). / E peço à Virgem Maria, / aos anjos e santos / e a
vós, irmãos e irmãs, / que rogueis por mim / a Deus, nosso Senhor.
Pres.: Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos
conduza à vida eterna!
Ass.: Amém!

Para ouvir clique aqui:

https://www.youtube.com/watch?v=6gqwoNiVAxM
(Após o “Confesso a Deus” e a absolvição não sacramental do presidente,
o grupo de cantores entoa o “Senhor”)

M.: Fr. Luiz Turra, OFM Cap, CD Vamos participar da Missa.

R/. Kyrie eleison, Christe eleison,
Kyrie eleison, Christe eleison.
Solo: Senhor piedade, R/. Cristo piedade,
Solo: Senhor piedade, R/. Cristo piedade.
R/. Kyrie eleison, Christe eleison,
Kyrie eleison, Christe eleison,
Para ouvir clique aqui:

https://www.youtube.com/watch?v=TUFZ5yOa2HY

03. Hino de Louvor
Música: Adenor João Terra, CD Santíssima Trindade no Terceiro Milênio.

R/. Glória, glória, glória a Deus / nas alturas / e na terra / paz aos homens. (2x)
1. Senhor Deus, Rei dos céus, / Deus Pai todo-poderoso, / nós vos louvamos, nós vos
bendizemos, / nós vós adoramos, nós vos glorificamos. (R/.)
2. Nós vos damos graças / por vossa imensa glória. / Senhor Jesus Cristo, Filho
unigênito. / Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. (R/.)
3. Vós que tirais o pecado do mundo, / tende piedade de nós. / Vós que tirais o pecado
do mundo, / acolhei a nossa súplica. (R/.)
4. Vós que estais à direita do Pai, / tende piedade de nós. / Só vós sois o Santo. Só vós
o Senhor. / Só vós o altíssimo, Jesus Cristo. / Com o Espírito Santo, / na glória de Deus
Pai. (R/.)

Para ouvir clique aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=3I8i9HUvGVY

04. Salmo Responsorial

Salmo Sl 24 (23)
Música: Ir. Miria Terezinha Kolling, CD Cantando os Salmos, Vol. II - Ano A.

R/. É assim a geração
dos que procuram o Senhor!
– 1Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra, *
o mundo inteiro com os seres que o povoam,
– 2porque ele a tornou firme sobre os mares, *
e sobre as águas a mantém inabalável. (R/.)
– 3“Quem subirá até o monte do Senhor, *
quem ficará em sua santa habitação?”
– 4a“Quem tem mãos puras e inocente coração, *
– 4bquem não dirige sua mente para o crime. (R/.)
– 5Sobre este desce a bênção do Senhor *
e a recompensa de seu Deus e Salvador”.
– 6“É assim a geração dos que o procuram, *
e do Deus de Israel buscam a face”. (R/.)

Para ouvir clique aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=RRvQ3xjFieA

05. Aclamação ao Evangelho
Música: Frei Fabreti; Arranjos: José Acácio Santana, CD Festas Litúrgicas IV.

R/. Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia! (2x)
V/. Vinde a mim, todos vós / que estais cansados e penais /
a carregar pesado fardo, / e descanso eu vos darei, diz o Senhor! (Mt 11,28)

Para ouvir a melodia clique aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=rYDnfzzX6MI

06. Apresentação das Oferendas
Música: Folk Música Sacra. CD Festas Litúrgicas IV.

R/. A vida dos justos está nas mãos de Deus, / nenhum tormento os atingirá. / Aos
olhos dos insensatos pareceram morrer; / mas eles estão em paz! Aleluia,
aleluia!
1. "Senhor, quem morará em vossa casa / e em vosso Monte Santo, habitará?" / É
aquele que caminha sem pecado / e pratica a justiça fielmente. (R/.)
2. "Senhor, quem morará em vossa casa / e em vosso Monte Santo, habitará?" /
Quem pensa a verdade no seu íntimo / e não solta em calúnias sua língua. (R/.)
3. "Senhor, quem morará em vossa casa / e em vosso Monte Santo, habitará?" /
Quem em nada prejudica o seu irmão, / nem cobre de insultos seu vizinho. (R/.)
4. "Senhor, quem morará em vossa casa / e em vosso Monte Santo, habitará?" /
Quem não dá valor algum ao homem ímpio, / mas honra os que respeitam o
Senhor. (R/.)

Para ouvir clique aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=f7AkN6XNJk0

07.

Canto de Comunhão
M.: Pe. José Weber, SVD, CD Cantos Evangelho, Vol. 4 Sol. e Festas.

R/. Felizes os que têm um coração de pobre,
porque deles é o Reino que Jesus nos trouxe!
Salmo 145 (146)

– 5É feliz todo homem que busca *
seu auxílio no Deus de Jacó,
– e que põe no Senhor a esperança. *
8c
O Senhor ama aquele que é justo. (R/.)
– 6cO Senhor é fiel para sempre, *
7
faz justiça aos que são oprimidos;
– ele dá alimento aos famintos, *
é o Senhor quem liberta os cativos. (R/.)
– 8O Senhor abre os olhos aos cegos, *
o Senhor faz erguer-se o caído.
– 2Bendirei ao Senhor toda a vida, *
cantarei ao meu Deus sem cessar! (R/.)
– 10O Senhor reinará para sempre! *
Ó Sião, o teu Deus reinará.
– 1Bendize, minh’alma, ao Senhor, *
bendirei ao Senhor toda a vida! (R/.)

Para ouvir clique aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=fccxMoJaPs4&t=321s

08. Canto Final

R/. Até o céu - perfeita liturgia!
Até o céu - nosso cantar sem fim!
Até o céu - total, plena alegria!
Até o céu - a vida eterna, enfim!
1. Passada a provação da vida, / tua paz em Deus é garantida.
Ele, o teu Sol, te envolverá de luz, / e tu verás a glória de Jesus!
2. E na Jerusalém celeste, / em alvas, brancas, novas vestes,
o aleluia eterno cantarás: / festa dos santos não cessa jamais!

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

* 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

