Solenidade da Santíssima Trindade
Caderno de Partituras (ANO C)
01. Processional de Abertura
Letra e Música: José Alves, CD Festas Litúrgicas I.

1. Bendito sejas tu, Senhor de nossos pais. / És pródigo de graças, ó Senhor.
R/. Glória ao Senhor, / Criador para sempre! (bis)
2. Bendito sejas tu, ó Verbo de Deus Pai; / a morte que sofreste nos deu vida.
3. Bendito sejas tu, Espírito de Deus, / operas na Igreja a salvação.

Para ouvir clique aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=abwQk_33zJA
02. Ato Penitencial - Kyrie
M.: Pe. Geraldo Leite Bastos, CD Partes Fixas CNBB (III).

Solo: Senhor! R/. Senhor!
Solo: Tende piedade de nós! (2x)
R/. Tende piedade de nós, tende piedade de nós! (2x)
Solo: Senhor! R/. Senhor!
Solo: Jesus Cristo! R/. Jesus Cristo!
Solo: Jesus Cristo! R/. Jesus Cristo!
R/. Tende piedade de nós, tende piedade de nós! (3x)
Solo: Jesus Cristo! R/. Jesus Cristo!
Solo: Senhor! R/. Senhor!
Solo: Tende piedade de nós! (2x)
R/. Tende piedade de nós, tende piedade de nós! (2x)
Solo: Senhor! R/. Senhor!
(Como sugerido na partitura, este canto pode ser intercalado por um solista, um coro de
mulheres e um de homens e a assembleia, que cantam juntos algumas partes)

Para ouvir clique aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=DP0iOkgHVJA

03. Hino de Louvor
Música: Pe. Ney Brasil Pereira, CD Partes Fixas CNBB (V).

R/. Glória a Deus nas alturas,
e paz na terra aos homens por ele amados!
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 suplica! / Vós que estais a
direita do Pai, tende piedade de nós! (R/.)
4. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, / Só vós o Altíssimo, Jesus
Cristo, / com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém! (R/.)

Para ouvir clique aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=MLwk3JqLK7s
04. Salmo Responsorial – Sl 08
Música: Ir. Miria T. Kolling, CD Festas Litúrgicas I.

R/. Ó Senhor nosso Deus, como é grande
vosso nome por todo o universo!
– 4Contemplando estes céus que plasmastes *
e formastes com dedos de artista;
– vendo a lua e estrelas brilhantes, *
5
perguntamos: “Senhor, que é o homem,
– para dele assim vos lembrardes *
e o tratardes com tanto carinho?” (R/.)
– 6Pouco abaixo de Deus o fizestes, *
coroando-o de glória e esplendor;

– 7vós lhe destes poder sobre tudo, *
vossas obras aos pés lhe pusestes. (R/.)
– 8as ovelhas, os bois, os rebanhos, *
todo o gado e as feras da mata;
– 9passarinhos e peixes dos mares, *
todo ser que se move nas águas. (R/.)

Para ouvir clique aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=96aclBz_vpw
05. Aclamação ao Evangelho
Música: Ir. Janete Stürmer, CD Festas Litúrgicas I.

R/. Aleluia, aleluia, aleluia!
V/. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Divino,
Ao Deus que é, que era e que vem,
Pelos séculos. Amém. (cf. Ap 1,8)

Para ouvir clique aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=t8hfK6Z_FcM&list=PLe7gUcbyJomoD7EIfxhgdHTXudnYV25C&index=7

06. Resposta às Preces
Música: Oração Universal, Portugal.

R/. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor.

Para ouvir clique aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=amAWFkL4g2I
07. Apresentação das Oferendas
Letra e Música: Ir. Miria T. Kolling, CD Festas Litúrgicas I.

1. Ó Trindade imensa e una, / vossa força tudo cria;
vossa mão que rege os tempos, / antes deles existia.
2. Pai, da graça fonte viva, / Luz da glória de Deus Pai,
Santo Espírito da vida, / que no amor os enlaçais.
3. Só por vós, Trindade Santa, / suma origem, todo bem,
todo ser, toda beleza, / toda vida se mantém.

4. Nós, os filhos adotivos, / pela graça consagrados,
nos tornemos templos vivos, / a vós sempre dedicados.

Para ouvir clique aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=-x11D4wYgC4
08. Canto de Comunhão
Melodia de 1772 – Haydn, CD Festas Litúrgicas I.

1. Deus eterno a vós louvor! / Glória à vossa Majestade! /
Anjos e homens com fervor, / vos adoram, Deus Trindade. /
Cante a terra com amor! / Santo, Santo, é o Senhor. (bis)

2. Pai Eterno, a criação / que chamastes vós do nada, /
que sustenta vossa mão / com acorde imenso brada: /
quem me fez foi vosso amor, / glória a vós, Pai Criador. (bis)
3. Filho Eterno, nosso irmão, / vossa morte deu-nos vida, /
vosso Sangue salvação, / toda a Igreja agradecida /
exaltando a vós, Jesus, / glórias cante à vossa cruz! (bis)
4. Deus Espírito sol de amor, / eis vos louvam vossos santos, /
qual de um íris o fulgor / entoando eternos cantos. /
Nós também, com grato ardor, / celebramos vosso amor. (bis)

Para ouvir clique aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=g3zTUw6leCA&list=OLAK5uy_l7Dyx
OlzvW8W7oxqsgpEcYQI0FetPxKyU&index=20
09. Canto Final
Letra e Música: D.R., CD Canções para Orar, Vol. 1.

R/. Louvado seja o meu Senhor! (4x)
1. Por todas as criaturas / pelo sol e pela lua / pelas estrelas
no firmamento / pela água e pelo fogo.
2. Por aqueles que agora são felizes / por aqueles que agora
choram / por aqueles que agora nascem / por aqueles que
agora morrem.
3. O que dá sentido a vida / é amar-te e louvar-te / para que a
nossa vida / seja sempre uma canção.

Para ouvir clique aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=ytgx3Awuei8

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

* 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

