Memória da Beata Francisca de Paula de Jesus
– Nhá Chica –
Caderno de Partituras (ANO C)
01.

Processional de Abertura

Nhá Chica

R/. Nhá Chica é uma virgem sábia, / que se encontra
entre as prudentes: / viveu sua fé plenamente, /
praticou a caridade, / e por isso encontrou o seu
Senhor / com a lâmpada a brilhar.
Salmo 44 (45)

– Transborda um poema do meu coração; *
2

vou cantar-vos, ó Rei esta minha canção;
– minha língua é como uma pena *
que um ágil poeta escreve seus versos. (R/.)
– 3Senhor, vós sois tão belo, *
sois o mais belo entre os filhos dos homens!
– Vossos lábios espalham a graça, o encanto, *
Porque Deus, para sempre, vos deu sua bênção. (R/.)
– 4Levai vossa espada de glória no flanco, *
herói valoroso, no vosso esplendor;
– 5Saí para a luta no carro de guerra *
em defesa da fé, da justiça e verdade! (R/.)

Para ouvir clique aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=XINoLu2dD1A
02.

Ato Penitencial
Versão e Música: Pe. Edson Pereira de Oliveira.

Solo: Senhor, que sois a sabedoria,
resististes aos soberbos e concedestes a graça aos humildes,
tende piedade de nós.
R/. Senhor, tende piedade de nós! (3x)
Solo: Cristo, que sois o Bom Pastor,
acolhestes os pobres e não aceitastes a exclusão,
tende piedade de nós.
R/. Cristo, tende piedade de nós! (3x)
Solo: Senhor, vencedor da morte,
suportastes a provação com paciência e vireis julgar a terra inteira,
tende piedade de nós.

R/. Senhor, tende piedade de nós! (3x)

Para ouvir clique aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=kmqlnEaPjrs
03. Salmo Responsorial – Sl 122 (123)
Música: Ir. Miria T. Kolling, CD Cantando os Salmos, Ano B, Vl. II.

R/. Nossos olhos estão voltados para Deus,
esperando pela sua salvação.
– 1Eu levanto os olhos para vós, *
que habitais nos altos céus.
– 2aComo os olhos dos escravos estão fitos *
nas mãos do seu senhor. (R/.)
– bComo os olhos das escravas estão fitos *
nas mãos de sua senhora,
– cassim os nossos olhos, no Senhor, *
d
até de nós ter piedade. (R/.)

Para ouvir a melodia clique aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=vg4styXIdRE

04. Aclamação ao Evangelho

Música: Márcio Mangia.

R/. Aleluia, aleluia, aleluia! (bis)
V/. Eu te bendigo, ó Pai, / que escondeste os mistérios do reino aos sábios e
entendidos, / e aos pequenos com amor revelaste. (cf. Mt 11,25)

Para ouvir clique aqui:

https://www.youtube.com/watch?v=NEx9KJB3bZA
05. Resposta às Preces
Música: Uberaba/MG, CD Santo é o Senhor-Ordinário da Missa.

R/. Ó Senhor, Senhor, neste dia escutai nossa prece!

Para ouvir clique aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=Lkum-zeTNWs
06. Apresentação das Oferendas
Letra: Dom Aloisio Roque Opperman, Música: Vanduir dos Reis Abreu.

1. Deus Pai, / que revelastes aos pequeninos /
as maravilhas do teu reino / e as ocultastes aos entendidos.
R/. Nós te agrademos / pelas virtudes e sabedoria /

que concedestes a tua fiel servidora Nhá Chica.
2. Deus Pai, / nós te louvamos porque exaltaste /
a pobreza e a humildade / da tua fiel servidora Nhá Chica.
3. Deus Pai, / que o testemunho da fé de Nhá Chica /
ilumine a vossa Igreja / para sempre servir e acolher.

Para ouvir clique aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=Myt3Lmk1UAI
07. Canto de Comunhão

R/. Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, / pois
escondestes os mistérios de teu Reino / aos sábios e
entendidos, / mas revelastes com amor aos pequeninos.
Salmo 33 (34)

1. Bendirei o Senhor Deus em todo tempo,
seu louvor estará sempre em minha boca.
Minha alma se gloria no Senhor;
que ouçam os humildes e se alegrem! (R/.)
2. Comigo engrandecei ao Senhor Deus,

exaltemos todos juntos o seu nome.
Todas as vezes que o busquei ele me ouviu,
e de todos os temores me livrou. (R/.)
3. Contemplai a sua face e alegrai-vos,
e vosso rosto não se cubra de vergonha!
O pobrezinho a Deus clamou, e foi ouvido,
e o Senhor o libertou de toda angustia. (R/.)
4. O anjo do Senhor vem acampar
ao redor dos que o temem, e os salva.
Provai e vede quão suave é o Senhor!
Feliz o homem que tem nele o seu refúgio! (R/.)

Para ouvir clique aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=rTsc1EcwDU0
08. Hino à Beata Nhá Chica

1. Caridosa serva de Cristo, / amiga de Deus e dos pobres, / tu nos
ensinas lições de vida / com teus gestos nobres.
R/. Ó Nhá Chica intercede por nós, / ao teu Senhor fieis queremos
ser. / Para contigo sempre repetir: / “Isso acontece porque rezo
com fé”! (bis)
2. Consagrada serva de Cristo / tua vida a ele doaste / e nele a todos
serviste, / de luz um rastro deixaste.
3. Suplicante serva de Cristo / de tua vida fizeste intercessão. / Aos
mais pobres e necessitados / abriste as mãos e o coração.
4. De Maria, fiel devota, / da Virgem da Conceição. / Com fé a ela tu
recorrias / na piedade de tua oração.

Para ouvir clique aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=FuAIyFNPtT0
09. Canto Final
Letra: Pe. Marco A. Iabrudi Filho e Pe. Jean Poul Hansen, Música: Giovanni Marques Santos.

R/. Mãe dos pobres, mãe da gente, / que os pequenos acolheu:
vem, ensina o povo crente / a agir como age Deus.
1. Tu nasceste de uma escrava / oprimida pela lei.
Tu vieste pequenina / lá de São João del Rei. (R/.)
2. Numa casa bem pequena / tu moraste a vida inteira.
Lá rezavas lá pedias / à “Sinhá” Medianeira. (R/.)
3. Tuas letras não sabias, / nada tinhas e eras rica.
Tu moraste em Baependi. / Era o teu nome “Nhá Chica”. (R/.)
4. Todo povo acorria / pra pedir tua oração.
Tu atendias caridosa, / mulher de bom coração. (R/.)
5. Encontrar o que é perdido, / lá na roça ou na cidade.
Resgatar o que é fugido, / devolver a dignidade. (R/.)
6. Uma igreja dedicada / à “Sinhá” da Conceição,
ela mesmo te pediu, / tu fizeste a construção. (R/.)
7. Vida inteira na pobreza / e dos pobres a cuidar.
Rejeitastes os pretendentes, / não quiseste se casar. (R/.)
8. Vida longa, morte santa, / pelas rosas perfumada.
Também leva-nos contigo / à Senhora Imaculada. (R/.)

Para ouvir clique aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=GkiUc5YuJRQ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* 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

