IV Domingo do Tempo Comum - 2022 (ANO C)
Caderno de Partituras
01. Canto de Abertura
Versão e Música: Pe. Ney Brasil Pereira, CD Liturgia VI.

R/. Ó Senhor, salva teus filhos / e reúne os espalhados,
para que te celebremos, / nós, em ti, glorificados. (Sl 106(105),47)
Salmo 94 (95)

1. Venham todos, com alegria, / aclamar nosso Senhor, / caminhando ao seu encontro,
/ proclamando seu louvor. / Ele é o Rei dos reis / e dos deuses o maior.
2. Tudo é dele: abismos, montes, / mar e terra ele formou. / De joelhos adoremos / este
Deus que nos criou, / pois nós somos seu rebanho e ele é nosso Pastor.
3. Ninguém feche o coração, / escutemos sua voz. / Não sejamos tão ingratos, / tal e
qual nossos avós. / Mereçamos o que ele / tem guardado para nós.
4. Glória ao Pai que nos acolhe / e a seu filho Salvador. / Igualmente demos glória /
ao Espírito de Amor. / Hoje e sempre, eternamente, / cantaremos seu louvor!

Para ouvir clique aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=z4UFrYwiuEE
02. Ato Penitencial
(Após o “Confesso a Deus” e a absolvição não sacramental do presidente,
o grupo de cantores entoa o “Senhor”)

Música: 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: Leandro Evaristo Ferreira.
Pop

R/. Glória a Deus nas alturas
e paz na terra aos homens por ele amados! (bis)
1. Senhor Deus, rei dos céus, Deus Pai todo-poderoso,
nós vos louvamos, nós vos bendizemos,
nós vos adoramos, nós vos glorificamos,
nós vos damos graças, por vossa imensa glória. (R/.)

2. Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito,
Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai.
Vós que tirais o pecado do mundo, /
tende piedade de nós.
Vós que tirais o pecado do mundo, /
acolhei a nossa súplica. (R/.)
3. 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/.)
Final: Amém, amém! Amém, amém!

Para ouvir clique aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=eijabSE74Wo
04. Salmo Responsorial

Salmo Responsorial – Sl 71 (70)
1ª Opcão:
Música: estrofes: Pe. José Weber, CD Liturgia XI.

R/. Minha boca anunciará todos os dias,
vossas graças incontáveis, ó Senhor.
– 1Eu procuro meu refúgio em vós, Senhor: *
que eu não seja envergonhado para sempre!
– 2Porque sois justo, defendei-me e libertai-me! *
Escutai a minha voz, vinde salvar-me! (R/.)
– 3Sede uma rocha protetora para mim, *
um abrigo bem seguro que me salve!
= Porque sois a minha força e meu amparo, †
o meu refúgio, proteção e segurança! *
4a
Libertai-me, ó meu Deus, das mãos do ímpio. (R/.)
– 5Porque sois, ó Senhor Deus, minha esperança, *
em vós confio desde a minha juventude!
– 6aSois meu apoio desde antes que eu nascesse, *
6b
desde o seio maternal, o meu amparo. (R/.)
– 15aMinha boca anunciará todos os dias *
b
vossa justiça e vossas graças incontáveis.
17
– Vós me ensinastes desde a minha juventude, *
e até hoje canto as vossas maravilhas. (R/.)

Para ouvir clique aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=p76hXmDlNjI&list=PLJ7nkvvmA2At
klfisyAJ4TJHUaTziSHUo&index=6
2ª Opcão:
Música: Ir. Miria T. Kolling, CD Cantando os Salmos, Ano C, Vol. I.

Para ouvir clique aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=VZCTLqqN1o&list=PLJ7nkvvmA2AthV8CT19XkSMzyURdiiPmM&index=50

05. Aclamação ao Evangelho
Música: Waldeci Farias, CD Liturgia XI.

R/. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia! (bis)
V/. Foi o Senhor quem me mandou, / Boas notícias anunciar, /
ao pobre, a quem está no cativeiro, / libertação eu vou proclamar. (Lc 4,18)

Para ouvir clique aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=KSx0hGZQK5E
06. Apresentação das Oferendas
Letra: Ir. Salete e Música: Pe. Silvio Milanês, CD Liturgia VI.

R/. De mãos estendidas ofertamos o que é de graça recebemos. (bis)
1. A natureza tão bela, / que é louvor é serviço. / O sol que ilumina as trevas /
transformando-as em luz. / O dia que nos traz o pão, / a noite que nos traz repouso.
/ Ofertamos ao Senhor o louvor da criação.
2. Nossa vida toda inteira, / ofertamos ao Senhor / como prova de amizade / como
prova de amor. / Com o vinho e com o pão, / ofertemos ao Senhor, / nossa vida
toda inteira o louvor da criação.

Para ouvir clique aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=b_Y8N-CT0cY
07. Canto de Comunhão
Música: Pe. José Weber, SVD, CD Cantos do Evangelho Vol. 3,
Tempo Comum-Ano C.

R/. Eu vos digo com certeza, diz Jesus,
nenhum profeta é bem aceito em sua pátria,
nenhum profeta é bem aceito em sua pátria.
Salmo 56 (57)

– 2Piedade, Senhor, piedade, *
pois em vós se abriga a minha alma!
– De vossas asas, à sombra, me achego, *
até que passe a tormenta, Senhor! (R/.)
– 5Eu me encontro em meio a leões, *
que, famintos, devoram os homens;
– os seus dentes são lanças e flechas, *
suas línguas, espadas cortantes. (R/.)

– 7Prepararam um laço a meus pés, *
e assim oprimiram minh’alma;
– uma cova me abriram à frente, *
mas na mesma acabaram caindo. (R/.)
– 11Vosso amor é mais alto que os céus, *
mais que as nuvens a vossa verdade!
– 12Elevai-vos, ó Deus, sobre os céus, *
vossa glória refulja na terra! (R/.)

Para ouvir clique aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=kaQr4DxGFlg
08. Antífona Mariana “Alma Redemptoris Mater”
(Opcional - até a festa da Apresentação do Senhor)
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!
(Da véspera de Natal até a Apresentação:)

V/. Após o parto, Virgem permanecestes.
R/. Santa Mãe de Deus, intercedei por nós!

Para ouvir clique aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=sOrGvvEhbeM
09. Canto Final
Letra e Música: Francisco José da Silva, CD Tua Palavra permanece/o Chamado.

1. Senhor, eu quero te agradecer, / de todos os dias a gente poder conversar. / Senhor, o
mundo precisa te conhecer, / mas eu prometo que vou evangelizar.
R/. Eu quero te dizer agora / que eu já vou embora / evangelizar! (bis)

2. Senhor, às vezes me ponho a rezar/ E peço o fim da violência e da fome do irmão/
Senhor, que chegue a todos os povos/ a graça, o perdão, o anúncio da salvação.
3. Senhor, às vezes me ponho a rezar/ E peço a você pra que fique mais perto de mim/
Senhor, às vezes me ponho a chorar/ E não compreendo por que o mundo sofre sem
fim.

Para ouvir clique aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=sdrLPmGv1T0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* 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

