Festa do Batismo 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.

O Batismo recebeu (No Jordão)
E o Espírito desceu. (No Jordão)
Eis meu Filho muito amado, (Fala Deus)
Nele pus o meu agrado! (Fala Deus)

Para ouvir clique aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=c8s8XgCk80A
02. Canto de Abertura
Letra e Música: D.R. (Série Povo de Deus), CD Liturgia V.

R/. Nas águas do Jordão mergulhado,
Cristo recebeu o Espírito Santo.
Salmo 29 (28)

– 1Filhos de Deus, tributai ao Senhor,
tributai-lhe a glória e o poder! (R/.)
– 3Eis a voz do Senhor sobre as águas,
sua voz sobre as águas imensas! (R/.)
– 11Que o Senhor fortaleça o seu povo,
e abençoe com a paz o seu povo! (R/.)
– Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito.
Como era no princípio, agora e sempre. (R/.)

Para ouvir clique aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=_4dYl2PWNYU

03. Ato Penitencial - Aspersão
Música: Frei Luiz Prim,
CD N. Sra. Aparecida e Cantar a Liturgia.

R/. Aspergi-me, Senhor, e serei purificado!
Lavai-me e serei mais branco do que a neve, (3x)
mais branco do que a neve eu serei!
Solo: Bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, / em sua grande
misericórdia, ele nos fez renascer, / pela ressurreição de Jesus Cristo, / para

uma esperança viva, / para uma herança incorruptível, / reservada para nós
no céu, / Salvação que será reservada /no último dia, no último dia!
(1Pd 1,3-5)

Para ouvir clique aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=9n4rYGY8eag
04. 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 vos 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
05. Salmo Responsorial – Sl 28 (29)
Música: Ir. Miria T. Kolling, CD Cantando os Salmos, Ano C – Vol. I.

R/. Que o Senhor abençoe (3x), com a paz, o seu povo!
– 1aFilhos de Deus, tributai ao Senhor, *
tributai-lhe a glória e o poder!
– 2Dai-lhe a glória devida ao seu nome; *
adorai-o com santo ornamento! (R/.)
– 3aEis a voz do Senhor sobre as águas, *
c
sua voz sobre as águas imensas!
4
– Eis a voz do Senhor com poder! *
Eis a voz do Senhor majestosa. (R/.)
– 3bSua voz no trovão reboando! *
9b
No seu templo os fiéis bradam: “Glória!”
10
– É o Senhor que domina os dilúvios, *
o Senhor reinará para sempre! (R/.)

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

06. Aclamação ao Evangelho
1ª. Opção:
Música: Frei Fabretti, Arq. Goiânia.

R/. Aleluia, aleluia, aleluia!
V/. Abriram-se os céus e fez-se ouvir a voz do Pai:
eis meu Filho muito amado; escutai-o, todos vós!
(cf. Mc 9,6)

Para ouvir clique aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=2ejVyQF1MFk
-----------------------------------------------------------------------------------------------2ª. Opção:
Música: Folc-Música Religiosa, CD. Liturgia V.

Para ouvir clique aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=L4jJ9TSSaOo
07. Resposta às Preces (Opcional)
M.: Oração Universal, Portugal.

R/. Confirmai-nos, Senhor, no vosso Espírito!

Para ouvir clique aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=4KS4xiYQr30
08. Apresentação das Oferendas
Música: D.R., CD Liturgia V.

R/. Cantai ao Senhor um canto novo.
Cantai ao Senhor, ó terra inteira! (bis)
Salmo 96 (95)

– 7Dai ao Senhor, ó família das nações,
dai ao Senhor o poder e toda glória
dai ao Senhor toda glória do seu nome! (R/.)

– Oferecei um sacrifício nos seus átrios,
9
adorai-o no esplendor da santidade,
terra inteira, estremecei diante dele! (R/.)
– 10Publicai entre as nações: “Reina o Senhor!”
ele firmou o universo inabalável
e os povos ele julga com justiça. (R/.)

Para ouvir clique aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=_ELzISyZp-M
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, SCJ.

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

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/. Uma voz do céu ressoa:
“Eis meu Filho muito amado,
nele está meu bem-querer, escutai o que ele diz;
nele está meu bem-querer, escutai o que ele diz.
Salmo 134 (135)

– 1Louvai o Senhor, bendizei-o; *
louvai o Senhor, servos seus,
– 3Louvai o Senhor, porque é bom; *
cantai ao seu nome suave! (R/.)
– 5Eu bem sei que o Senhor é tão grande, *
que é maior do que todos os deuses.
– 6Ele faz tudo quanto lhe agrada, *
nas alturas dos céus e na terra. (R/.)
– 13Ó Senhor, vosso nome é eterno; *
para sempre é a vossa lembrança!
– 14O Senhor faz justiça a seu povo *
e é bondoso com aqueles que o servem. (R/.)
– 19Israel, bendizei o Senhor; *
sacerdotes, louvai o Senhor;
– 20levitas, cantai ao Senhor; *
fiéis, bendizei o Senhor! (R/.)

Para ouvir clique aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=X_16AHYke9E

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: D.R.

1. Nas águas do rio Jordão / Jesus por João foi batizado
mergulha em nossa humanidade, / nos faz um povo libertado.
2. Os céus se abriram para ele / e o Espírito o consagrou.
A voz do Pai se fez ouvir: / “Meu Filho amado”, o declarou!
3. Com ele hoje mergulhamos / nas águas da libertação,
na voz do Pai e no Espírito, / a força em nossa missão.

Para ouvir clique aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=PL9BwUlKVwQ

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

* 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

