Dedicação da Catedral Santo Antônio da Campanha
28 de Janeiro - Caderno de Partituras
01. Canto de Abertura (Salmo 121/122)
M.: José Procópio da Silva, São Gonçalo Sapucaí/MG.
Marcha Rancho

R/. Que alegria, quando ouvi que me disseram: *
“Vamos à casa do Senhor!”
E agora nossos pés já se detêm, *
Jerusalém, em tuas portas. (Sl 121 (122), 1-2)
Salmo 121 (122)

– 3Jerusalém, cidade bem edificada *

num conjunto harmonioso;
– para lá sobem as tribos de Israel, *
as tribos do Senhor. (R/.)
4

– Para louvar, segundo a lei de Israel, *
o nome santo do Senhor.
5
– A sede da justiça lá está *
e o trono de Davi. (R/.)
– 6Rogai que viva em paz Jerusalém, *
e em segurança os que te amam!
7
– Que a paz habite dentro dos teus muros, *
tranquilidade em teus palácios! (R/.)
– 8Por amor a meus irmãos e meus amigos, *
peço: “A paz esteja em ti!”
9
– Pelo amor que tenho à casa do Senhor, *
eu te desejo todo bem! (R/.)

Para ouvir clique aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=Jv0hzS_x9SE
02. Ato Penitencial
M.: Pe. Luís Henrique Eloy e Silva, Centenário da Diocese.

Solo: Senhor, Bom Pastor, / que conheceis vossas ovelhas,
tende piedade, / tende piedade, / tende piedade de nós.
R/. Piedade de nós, / piedade de nós,
tende piedade de nós!
Solo: Ó Cristo, que procurais / a ovelha desgarrada,
tende piedade, / tende piedade, / tende piedade de nós.
Solo: Senhor, que nos conduzis / às pastagens eternas de céu,
tende piedade, / tende piedade, / tende piedade de nós.

Para ouvir clique aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=a9S9Mxm5jp8
03. Hino de Louvor
Música: Casemiro V. Nogueira. CD Festas Litúrgicas I.

Pres.: Glória a Deus nas alturas!
Ass.: Glória a Deus nas alturas!
Solo: Glória a Deus nas alturas!
Ass.: Glória a Deus nas alturas!
Solo: Glória a Deus nas alturas
Ass.: e paz na terra aos homens por ele amados.
Solo: Senhor Deus, Rei dos céus,
Deus Pai todo-poderoso.
Ass.: Nós vos louvamos,
Solo: nós vos bendizemos,
Ass.: nós vos adoramos,
Solo: nós vos glorificamos,
Ass.: nós vos damos graças por vossa imensa glória.
Solo: Senhor Jesus Cristo,
Filho Unigênito. Senhor Deus. Ass.: Cordeiro de Deus,
Solo: Filho de Deus Pai.
Ass.: Vós que tirais o pecado do mundo,
Solo: tende piedade de nós.
Ass.: Vós que tirais o pecado do mundo,
Solo: acolhei a nossa súplica.
Ass.: Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. / Só vós sois Santo. Só vós
o Senhor, / só vós o Altíssimo, Jesus Cristo! / Com o Espírito Santo,/ na glória de
Deus Pai. / Amém!

Para ouvir clique aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=d43eVCuhJRU
04. Salmo Responsorial (Sl 83 (84))
Música: André Zamur.

R/. Quão amável, ó Senhor, é vossa casa!
– 3Minha alma desfalece de saudades *
e anseia pelos átrios do Senhor!
– Meu coração e minha carne rejubilam
e exultam de alegria no Deus vivo! (R/.)
= 2Mesmo o pardal encontra abrigo em vossa casa, †
e a andorinha ali prepara o seu ninho, *
para nele seus filhotes colocar:
– vossos altares, ó Senhor Deus do universo! *
Vossos altares, ó meu Rei e meu Senhor! (R/.)
– 5Felizes os que habitam a vossa casa; *
para sempre haverão de vos louvar!
6a
– Olhai, ó Deus, que sois a nossa proteção, *
8a
vede a face do eleito, vosso Ungido! (R/.)
– 11Na verdade, um só dia em vosso templo, *
vale mais do milhares fora dele!
– Prefiro estar no limiar de vossa casa, *
a hospedar-me na mansão dos pecadores! (R/.)

Para ouvir clique aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=cmm8ZeJFMNA
05. Aclamação ao Evangelho
Música: Daniel De Angeles, CD Liturgia e Canto Pastoral 2012.

R/. Aleluia, aleluia, aleluia! (bis)
V/. Na minha casa, quem pede, recebe,
e todo o que busca, encontra
e a quem bate, abrir-se-lhe-á. (cf. Mt 7,8)

Para ouvir clique aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=ZrY6pwcoD8A

06. Apresentação das Oferendas
Letra e Música: Frei Luiz Turra, OFM, CD Festas Litúrgicas I .

1. Que maravilha, Senhor, estar aqui! / Sentir-se Igreja reunida a celebrar.
Apresentando os frutos do caminho, / no pão e vinho, ofertas deste altar.
R/. Bendito sejais por todos os dons! / Bendito sejais pelo vinho e pelo pão!
Bendito, bendito, bendito / seja Deus para sempre. (bis)
2. Que grande benção servir nesta missão, / missão de Cristo, tarefa do cristão.
Tornar-se Igreja, formar comunidade, / ser solidário, tornar-se um povo irmão.
3. Que graça imensa viver a mesma fé; / ter esperança de um mundo bem melhor;
Na caridade sentir-se familiares, / lutando juntos em nome do Senhor.

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

07. Canto de Comunhão I (Salmo 127/128)
M.: José Procópio da Silva, São Gonçalo Sapucaí/MG.

R/. Feliz és tu se temes o Senhor
e trilhas seus caminhos, e trilha seus caminhos,
e trilhas seus caminhos – ó Senhor!
Salmo 127 (128)

– 2Do trabalho de tuas mãos hás de viver, *
serás feliz, tudo irá bem! (R/.)
– 3A tua esposa é uma videira bem fecunda *
no coração da tua casa; (R/.)
– os teus filhos são rebentos de oliveira *
ao redor de tua mesa. (R/.)
– 4Será assim abençoado todo homem *
que teme o Senhor. (R/.)
– 5O Senhor te abençoe de Sião, *
cada dia de tua vida; (R/.)
– para que vejas prosperar Jerusalém*
6
e os filhos dos teus filhos. (R/.)
– Ó Senhor, que venha a paz a Israel, *
que venha a paz ao vosso povo! (R/.)

Para ouvir clique aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=vIgcM8HIZdY
08. Antífona Mariana (Opcional)
“Alma Redemptoris Mater”
Tradução: Dom Marcos Barbosa, OSB e Música: Pe. José Weber, SDV.

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 (Salmo 84)
Versão e M.: Reginaldo Veloso, CD Festas Litúrgicas IV.

R/. O passarinho encontrou / agasalho pra seus pequeninos,
o teu altar, ó Senhor, / é abrigo pros teus peregrinos!
1. Como é boa a tua casa, / como é bom morar contigo,
por ti suspira minh’alma, / meu coração, ó Deus vivo!
2. Encontrou a andorinha / ninho para os seus filhotes,
o teu altar, tua casa, / eu encontrei, ó Deus forte!
3. Bem felizes os que moram / no limiar de tua casa;
os que em ti se apóiam / celebrarão tua graça!
4. Tuas bênçãos vão chover, / tudo vai virar jardim...
Passando sempre mais forte / em Sião vão ver Deus enfim!

Para ouvir clique aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=4xAyePSOzvg
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* 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

