Solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus
Tempo do Natal 2022 (ANO C)
Caderno de Partituras
01. Refrão Meditativo
(Cantar algumas vezes o refrão até promover o silêncio... fazer com que a assembleia
cante... intercalar canto e som dos instrumentos...)
Letra: Deivid Tavares, Música: Adenor Leonardo Terra, CD A Palavra se fez Carne.

Ao mundo deste a paz, ó grande Theotókos.
Ao mundo deste a paz, Jesus Cristo, o Senhor!
Feliz és tu, Maria, que acreditaste
E em teu coração Deus se revelou,
E em teu coração Deus se revelou.

Para ouvir clique aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=ZWMylXo3heA

02. Canto de Abertura
Letra: Pe. Fernando Meiro e Música: Pe. Manoel Luís, CD Festas Litúrgicas I.

Solo: Tu és a gloria de Jerusalém!
Solo: És a alegria do Povo de Deus!

Ass.: Ave Maria!
Ass.: Ave Maria!

Solo: Tu és a honra da humanidade!
Solo: És a ditosa por Deus escolhida!

Ass.: Ave Maria!
Ass.: Ave Maria!

Solo: Das tuas mãos nos vieram prodígios!
Solo: És o refúgio do Povo de Deus!

Ass.: Ave Maria!
Ass.: Ave Maria!

Solo: O que fizeste agradou ao Senhor!
Solo: Bendita sejas por Deus poderoso!

Ass.: Ave Maria!
Ass.: Ave Maria!

Solo: Povos da terra, louvai a Maria!
Solo: Eternamente Aclamai o seu nome!

Ass.: Ave Maria!
Ass.: Ave Maria!

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

03. Ato Penitencial
Música: Pe. Josimar Cândido Lourenço.

Solo: Senhor, rei da paz; Senhor, rei da paz, tende piedade de nós.
R/. Kyrie, Kyrie eleison. (bis)
Solo: Ó Cristo, luz nas trevas, tende piedade de nós.
R/. Christe, Christe eleison. (bis)
Solo: Senhor, imagem do homem novo, tende piedade de nós.
R/. Kyrie, Kyrie eleison. (bis)

Para ouvir clique aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=IoR8Iy56Sao

04. Hino de Louvor
Música: Delphim Rezende Porto, S. Paulo Schola Cantorum.

(Refrão)

(Refrão)

Refrão - Final:

R/. Glória, glória, glória a Deus!
Glória a Deus nas alturas! (bis)
(Homens) E paz na terra aos homens por ele amados.
(Mulheres) Senhor Deus, Rei dos Céus, Deus Pai todo-poderoso:
(H) nós vos louvamos, nós vos bendizemos,
(M) nós vos adoramos, nós vos glorificamos,
(H) nós vos damos graças, por vossa imensa glória. (R/.)
(M) Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito,
(H) Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai.
(M) Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós.

(H) Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica.
(M) Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. (R/.)
(H) Só vós sois o Santo, só vós o Senhor,
(M) só vós o Altíssimo, Jesus Cristo,
(H) com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. (R/.)
Final: Amém! Amém!

Para ouvir clique aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=ReTOEuqpPz0
05. Salmo Responsorial – Sl 67 (66)
1ª. Opção:
Música: Pe. Lucas de Paula Almeida, CD Festas Litúrgicas I.

R/. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção.
– 2Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção, *
e sua face resplandeça sobre nós!
– Que na terra se conheça o seu caminho *
e a sua salvação por entre os povos. (R/.)
– 5Exulte de alegria a terra inteira, *
pois julgais o universo com justiça;
– os povos governais com retidão, *
e guiais, em toda a terra, as nações. (R/.)
– 6Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, *
que todas as nações vos glorifiquem!
– 8Que o Senhor e nosso Deus nos abençoe, *
e o respeitem os confins de toda a terra! (R/.)

Para ouvir clique aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=dAwTHaVwGEo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------2ª. Opção:
Música: Ir. Miria T. Kolling, CD Cantando os Salmos, Ano B, Vo. I.

Para ouvir clique aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=m3QMB8INtDM

06. Aclamação ao Evangelho
Música: Ir. Miria T. Kolling, CD Festas Litúrgicas I.

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia! (bis)
V/. De muitos modos, Deus outrora / nos falou pelos profetas;
nestes tempos derradeiros, / nos falou pelo seu Filho. (Hb 1,1-2)

Para ouvir clique aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=JhbGwRQ5Eq4
07. Resposta às Preces (Opcional)
Música: Oração Universal, Portugal.

R/. Interceda por nós a Virgem cheia de graça.

Para ouvir clique aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=mzQmLtkNUu8
08. Apresentação das Oferendas
Musica: Pe. José Weber, SVD (Serie Povo de Deus), Arq. Campinas.

R/. Tu és a bendita entre as mulheres,
Mãe nossa e Mãe de Deus! (bis)
Salmo 65 (66)

– 1Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, *
2
cantai salmos a seu nome glorioso. (R/.)
– 4Toda a terra vos adore com respeito *
e proclame o louvor de vosso nome! (R/.)
– 5Vinde ver todas as obras do Senhor: *
seus prodígios estupendos entre os homens! (R/.)
– 16Todos vós que a Deus temeis, vinde escutar: *

vou contar-vos todo bem que ele me fez! (R/.)

Para ouvir clique aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=x2A1kugGRRY
09. Santo
Música: Pe. Ney Brasil Pereira.

R/. Santo, Santo, Santo / sois Senhor
Santo, Santo, Santo / sois Senhor nosso Deus.
1. Senhor, Deus do universo, / o céu e a terra /
proclamam a vossa glória. / Hosana nas alturas.
2. Bendito o que vem / em nome do Senhor. /
Hosana nas alturas. / Hosana nas alturas.

Para ouvir clique aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=Zal6N0OC6NA

10. Aclamação Memorial
Música: Ronaldo Ramos da Silva.

Pres.: Eis o mistério da fé!
Ass.: Anunciamos, Senhor, a vossa morte
e proclamamos a vossa ressurreição.
Vinde, Senhor Jesus

Para ouvir clique aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=vgzy5wF5pr0
11. Amém da Doxologia
Música: Pe. Zezinho

Para ouvir clique aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=czkkeOpff70
12. Cordeiro de Deus

Para ouvir clique aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=RQF4lULbmkk

13. Canto de Comunhão
M.: Pe. José Weber, SVD, CD Cantos do Evangelho,

Vol. 1, Ciclo do Natal A, B e C.

R/. Maria guardava no seu coração
as palavras e os fatos e neles pensava,
as palavras e os fatos e neles pensava.
– 46A minh’alma engrandece o Senhor *
47
e exulta meu espírito em Deus, meu Salvador.
48
– Porque olhou para a humildade de sua serva, *
doravante as gerações hão de chamar-me de bendita. (R/.)
– 49O Poderoso fez por mim maravilhas *
e Santo é o seu nome!
– 50Seu amor, para sempre se estende *
sobre aqueles que o temem; (R/.)
– 51Manifesta o poder de seu braço, *
dispersa os soberbos;
– 52Derruba os poderosos de seus tronos *
e eleva os humildes; (R/.)
– 53Sacia de bens os famintos, *
despede os ricos sem nada.
– 54Acolhe Israel, seu servidor, *
fiel ao seu amor. (R/.)
– 55Como havia prometido aos nossos pais, *
em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. (R/.)

Para ouvir clique aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=6-Gr2FQyQBk
14. Antífona Mariana “Alma Redemptoris Mater”
para o Tempo do Natal (opcional)

Tradução: D. Marcos Barbosa, O.S.B. / M.: Pe. José Weber, S.V.D.

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

15. Canto Final
Letra e Música: Frei Fabretti, OFM, CD Festas Litúrgicas I.

1. A aurora precede o nascer do sol,
que vem trazer luz e calor pra semente brotar.
Maria tu és a aurora! Jesus é o sol, o calor!
E o meu coração é a semente que vai germinar neste amor!
2. Não deixa o teu povo esperar em vão
um mundo sem ódio e rancor onde reina o perdão.
Maria do amém, do aleluia, escuta do povo o clamor:
de teu coração sempre aberto nos mande Jesus Redentor!
3. Contigo a esperança da paz floriu

nos passos do povo que vês caminhar neste chão.
Maria, tu és alegria dos pobres sem voz e sem vez,
plantaste confiança na gente, mostrando teu modo de ser!

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

* 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

