Solenidade da Epifania do Senhor
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.

Pela estrela, nossa guia,
Ao Menino vimos adorar...
Ouro, incenso e mirra
Ao Rei vamos ofertar.

Para ouvir clique aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=BfdvMwPSWk4

02. Canto de Abertura
Música: Frei Joel Postma, OFM, CD Liturgia V.

R/. Eis que veio o Senhor dos senhores,
em suas mãos, o poder e a realeza. (bis)
Salmo 71 (72)
– 1Dai ao Rei vossos poderes, Senhor Deus, *
Vossa justiça ao descendente da realeza!
– 2Com justiça Ele governe o vosso povo, *
Com equidade Ele julgue os vossos pobres. (R/.)
– 10Os reis de Társis e das ilhas hão de vir *
e oferecer-lhes seus presentes e seus dons;
– e também os reis de Seba e de Sabá *
hão de trazer-lhe oferendas e tributos. (R/.)
– 12Libertará indigente que suplica, *
E o pobre ao qual ninguém quer ajudar.

– 17bTodos os povos serão nele abençoados, *
Todas as gentes cantarão o seu louvor! (R/.)

Para ouvir clique aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=ppo10dB-rrs
03. Ato Penitencial
Música: Fabiano Araújo e Raquel Carpejani, Com. Recado, CD Noite Excelsa.

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

Para ouvir clique aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=PM1BloMDvKM

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 71 (72)
Música: Ir. Miria Terezinha Kolling, CD Cantando os Salmos, Ano C, Vol. I.

R/. As nações de toda a terra
hão de adorar-vos, ó Senhor!
– 1Dai ao Rei vossos poderes, Senhor Deus, *
vossa justiça ao descendente da realeza!
– 2aCom justiça ele governe o vosso povo, *
com equidade ele julgue os vossos pobres. (R/.)
– 7Nos seus dias a justiça florirá *
e grande paz, até que a lua perca o brilho!
– 8De mar a mar estenderá o seu domínio, *
e desde o rio até os confins de toda a terra! (R/.)
– 10Os reis de Társis e das ilhas hão de vir *
e oferecer-lhe seus presentes e seus dons;
– e também os reis de Seba e de Sabá *
hão de trazer-lhe oferendas e tributos.
11
– Os reis de toda a terra hão de adorá-lo, *
e todas as nações hão de servi-lo. (R/.)
– 12Libertará o indigente que suplica, *
e o pobre ao qual ninguém quer ajudar.
– 13Terá pena do indigente e do infeliz, *
e a vida dos humildes salvará. (R/.)

Para ouvir clique aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=0q4scdjpVLM
06. Aclamação ao Evangelho
1ª. Opção:
Música: Frei Fabretti, Arq. Goiânia.

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia!
V/. Vimos sua estrela no Oriente
E viemos adorar o Senhor. (Mt 2,2)

Para ouvir clique aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=UQnkrjf0hDg
-------------------------------------------------------------------------------------------2ª. Opção:
Música: Folc-Música Religiosa, CD Liturgia V.

Para ouvir clique aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=L4jJ9TSSaOo
07. Anúncio da Páscoa e das Solenidades Móveis
(Cantado o Evangelho, o diácono ou o cantor do ambão, conforme antiga tradição
da Igreja, anuncia as festas móveis do ano em curso:)
Música: Adaptação do Gregoriano, Arq. Goiânia.

(Letra para o ano de 2022:)
Irmãos caríssimos, a glória do Senhor manifestou-se e sempre há de manifestar-se no
meio de nós até sua vinda no fim dos tempos. Nos ritmos e nas vicissitudes do tempo,
recordamos e vivemos os mistérios da salvação. O centro de todo o ano litúrgico é o
sagrado Tríduo Pascal, celebração do Senhor crucificado, sepultado e ressuscitado que
culminará no Domingo da Páscoa, com louvor celebrado este ano a dezessete de abril.
Em cada domingo, Páscoa semanal, a Santa Igreja torna presente este grande
acontecimento no qual Jesus Cristo venceu o pecado e a morte. Da celebração da Páscoa
do Senhor derivam todas as celebrações do ano litúrgico: as Cinzas, início da Sagrada
Quaresma, a dois de março; a gloriosa Ascensão do Senhor, a vinte e nove de maio; a
festa de Pentecostes, a cinco de junho; Corpus Christi, a dezesseis de junho; e o
primeiro domingo do Advento, a vinte e sete de novembro. Também nas festas da santa
Mãe de Deus, dos apóstolos, dos santos e na comemoração dos fiéis defuntos, a Igreja
peregrina sobre a terra proclama a Páscoa do Senhor. A Cristo que era, que é e que há
de vir, Senhor do tempo e da história, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém.

Para ouvir clique aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=FAUJ5z7O_QI
08. Resposta às Preces (Opcional)
Música: Oração Universal, Portugal.

R/. Iluminai-nos, Senhor, com vossa luz!

Para ouvir clique aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=O7UKuyfvK9g
09. Apresentação das Oferendas
Letra: Maria de Fátima de Oliveira e Música: Pe. José Weber, CD Liturgia V.

1. Nas terras do Oriente, / surgiu dos céus uma luz / que vem brilhar sobre o
mundo, / e para Deus nos conduz. / Que vem brilhar sobre o mundo, / e para
Deus nos conduz. (R/.)
R/. Nasceu Jesus Salvador: Aleluia, Aleluia!
É Ele o Cristo Senhor Aleluia, Aleluia!
2. Nasceu-nos hoje um Menino, / um Filho que nos foi dado. / É grande e tão
pequenino / Deus forte é Ele chamado. / É grande e tão pequenino / Deus
forte é Ele chamado. (R/.)
3. Cantai com muita alegria, / que grande amor Deus nos tem! / Pequeno,
pobre, escondido, / nasceu por nós em Belém. / Pequeno, pobre, escondido,
/ nasceu por nós em Belém. (R/.)

Para ouvir clique aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=Ncq3FZyq--0
10. 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
11. 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

12. Amém da Doxologia
Música: Pe. Zezinho, SCJ.

Para ouvir clique aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=czkkeOpff70
13. Cordeiro de Deus
Música: Frei Joel Postma, OFM.

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

14. Canto de Comunhão
M.: Pe. José Weber, SVD, CD Cantos do Evangelho,
Vol. 1, Ciclo do Natal A, B e C.

R/. Nós vimos a estrela do Senhor no Oriente,
e viemos com presentes adorar nosso Senhor;
e viemos com presentes adorar nosso Senhor!
Salmo 71 (72)
– 1Dai ao Rei vossos poderes, Senhor Deus, *
vossa justiça ao descendente da realeza!
– 2Com justiça ele governe o vosso povo,
com equidade ele julgue os vossos pobres. (R/.)
– 4Este Rei defenderá os que são pobres, *
os filhos dos humildes salvará.
– 5Tanto tempo quanto o sol há de viver, *
quanto a lua através das gerações! (R/.)
– 6Virá do alto, como o orvalho sobre a relva,
como a chuva que irriga toda a terra.
– 7Nos seus dias a justiça florirá *
e grande paz, até que a lua perca o brilho! (R/.)
– 13Terá pena do indigente e do infeliz, *
e a vida dos humildes salvará.
– 14Há de livrá-los da violência e da opressão, *
pois vale muito o sangue deles a seus olhos! (R/.)

Para ouvir clique aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=moeM6qy2xJU&feature=emb_logo

15. 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

16. Canto Final
Letra e Música: Pe. Zezinho, SCJ, CD Uma canção talvez.

1. São três reis que chegam lá do oriente
para ver um rei que acaba de nascer.
Dizem que um é branco, o outro, cor de jambo,
o outro rei é negro e que vieram ver:
R/. O novo rei que nasceu igual estrela no céu! (bis)
2. Dizem que uma estrela muito diferente
lá do oriente se podia ver.
Falam de um cometa, ninguém sabe ao certo,
mas pelo deserto eles vieram ter:
R/. Ao novo rei que nasceu igual estrela no céu! (bis)
E trazem ouro, incenso e mirra
pra festejar o novo rei
que tem poder e majestade,
que vem do céu, que é de Deus,
que vai sofrer, que vai morrer
e que nos libertará! (bis)
3. São milhões de vidas que no ocidente,
que no oriente sofrem de opressão.
Têm todas as cores, todos os temores,
todos os rancores desta humilhação.
R/. Esperam libertação e olham todos pro céu! (bis)
4. Dizem que um futuro muito diferente
essa pobre gente ainda conhecerá.
Dizem que é seguro, que o futuro é certo,
que anda muito perto, que começa já!

R/. Olham pro rei que nasceu igual estrela no céu! (bis)
E trazem ouro, incenso e mirra
pra festejar o novo rei
que tem poder e majestade,
que vem do céu, que é de Deus,
que vai sofrer, que vai morrer
e que nos libertará! (bis)

Para ouvir clique aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=Sv5GIdkc7Q0

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

* 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

