Festa da Conversão do Apóstolo São Paulo
25 de Janeiro - Caderno de Partituras
01. Canto de Abertura
Música: Pe. António Cartageno.

R/. Eu sei em quem pus a minha confiança;
e sei que o Senhor justo juiz me dará a recompensa,
no dia da sua vinda!
Eu sei em quem pus a minha confiança! (2Tm 1,12;4,8)
Colossenses 1, 12-13

– 12Demos graças a Deus Pai, que nos chama a tomar parte *
na herança dos santos, na luz divina.
– 13Ele nos libertou do poder das trevas *
e nos transferiu para o Reino de seu amado Filho. (R/.)

Para ouvir clique aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=5GWoXaVY96Q

02. Ato Penitencial
Música: Daniel De Angeles.

Solo: Senhor, que sois o caminho que leva ao Pai, tende piedade de nós.
Ass.: Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison!

Solo: Cristo, que sois a verdade que ilumina os povos, tende piedade de nós.
Ass.: Christe, Christe, Christe eleison!
Solo: Senhor, que sois a vida que renova o mundo, tende piedade de nós.
Ass.: Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison!

Para ouvir clique aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=r_vwcaAq7ac
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 (Sl 116 (117))
Música: Mons. Marco Frisina, Adap. Clayton Dias.

R/. Ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho.
– 1Cantai louvores ao Senhor, todas as gentes, *
povos todos, festejai-o! (R/.)
– 2Pois comprovado é seu amor para conosco, *

para sempre ele é fiel! (R/.)

Para ouvir clique aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=5e0LPqfxBLU
05. Aclamação ao Evangelho
Música: Daniel De Angeles, CD Liturgia e Canto Pastoral 2012.

R/. Aleluia, aleluia, aleluia! (bis)
V/. Eu vos escolhi, foi do meio do mundo,
a fim de que deis um fruto que dure. (Jo 15,16)
(O versículo do dia deve ser adaptado, de acordo com a melodia)

Para ouvir clique aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=ZrY6pwcoD8A
06. Apresentação das Oferendas
Versão e Música: Valmir Neves da Silva, CD Festas Litúrgicas II.

R/. Quem nos separará? / Quem vai nos separar / Do amor de Cristo?
/ Quem nos separará? / Se ele é por nós, / quem será, / quem será
contra nós? / Quem vai nos separar / do amor de Cristo / quem
será?
1. Nem a espada, ou perigo, / nem os erros do meu irmão
Nenhuma das criaturas / nem a condenação.
2. Nem a vida, nem a morte, / a tristeza ou a aflição,
Nem o passado, nem o presente, / o futuro, nem opressão.
3. Nem as alturas, nem os abismos, / nem tão pouco a perseguição,
Nem a angústia, a dor ou a fome, / nem a tribulação.

Para ouvir clique aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=Hn2FQbmfT84&list=PLhzpZzdXuii5_3IRO
Yh2SskZvqyRHDQrm&index=4
07. Canto de Comunhão
Música: Pe. António de Oliveira Azevedo.

Estrofes:

R/. Eu vivo na fé de Cristo;
eu vivo na fé de Cristo, Filho de Deus,
que me amou e se entregou por mim;
que me amou e se entregou por mim! (Gl 2,20)
Efésios 1,3-10

– 3Bendito e louvado seja Deus, *
o Pai de Jesus Cristo, Senhor nosso,
– que do alto céu nos abençoou em Jesus Cristo *
com bênção espiritual de toda sorte! (R/.)
– 4Foi em Cristo que Deus Pai nos escolheu, *
já bem antes de o mundo ser criado,
– para que fôssemos, perante a sua face, *
sem mácula e santos pelo amor. (R/.)
= 5Por livre decisão de sua vontade, †
predestinou-nos, através de Jesus Cristo, *
a sermos nele os seus filhos adotivos,
– 6para o louvor e para a glória de sua graça, *
que em seu Filho bem-amado nos doou. (R/.)
– 7É nele que nós temos redenção, *

dos pecados remissão pelo seu sangue.
= Sua graça transbordante e inesgotável †
8
Deus derrama sobre nós com abundância, *
de saber e inteligência nos dotando. (R/.)
– 9E assim, ele nos deu a conhecer *
o mistério de seu plano e sua vontade,
– que propusera em seu querer benevolente, *
10
na plenitude dos tempos realizar:
– o desígnio de, em Cristo, reunir *
todas as coisas: as da terra e as do céu. (R/.)

Para ouvir clique aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=3366Xl8QnBM
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
Versão e M.: Fr. Fabretti, CD Festas Litúrgicas IV.

1. Ainda que eu fale, a língua dos homens.
Ainda que eu fale , a língua dos anjos,

Serei como um bronze , que soa em vão!
Se eu não tenho amor, amor aos irmãos.
R/. O amor é paciente e tudo crê...
É compassivo, não tem rancor
Não se alegra com a injustiça e com o mal.
Tudo suporta! É dom total!
2. Ainda que eu tenha o vigor de profeta,
E o dom da ciência, firmeza na fé .
Ainda que eu possa transpor as montanhas.
Se eu não tenho amor, de nada adianta!
3. Ainda que eu doe meus bens para os pobres
Que eu deixe o meu corpo em chamas arder.
Será como sonhos, será tudo em vão:
Se eu não tenho amor, amor aos irmãos.

Para ouvir clique aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=-_mHxrl6qQQ&t=14s
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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.
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Acesse o folheto diocesano “O Dia do Senhor”
e os Cadernos de Partituras no site: www.diocesedacampanha.org.br

