XII Domingo do Tempo Comum - 2022 (ANO C)
Caderno de Partituras
01. Canto de Abertura
Versão e Música: Pe. Jocy Rodrigues, CD Liturgia VI.

R/. Do seu povo ele é a força, / salvação do seu Ungido; /
salva, Senhor, teu povo, / socorre, os teus queridos!
1. O Senhor é minha luz, / ele é minha salvação. / O que é que eu vou temer? / Deus é
minha proteção. / Ele guarda minha vida, / eu não vou ter medo, não. / Ele guarda
minha vida, / eu não vou ter medo, não.
2. Quando os maus vêm avançando, / procurando me acuar, / desejando ver meu fim, /
querendo me matar, / inimigos opressores / é que vão se liquidar. / Inimigos
opressores / é que vão se liquidar.

3. Se um exército se armar / contra mim, não temerei. / Meu coração está firme, / e
firme ficarei. / Se estourar uma batalha, / mesmo assim, confiarei! / Se estourar uma
batalha, / mesmo assim, confiarei!
4. Sei que eu hei de ver, / um dia, a bondade do Senhor: / lá, na terra dos viventes, /
viverei no seu amor. / Espera em Deus! Cria coragem! / Espera em Deus que é teu
Senhor! / Espera em Deus! Cria coragem! / Espera em Deus que é teu Senhor!

Para ouvir clique aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=1fF89X_vBKE
02. Ato Penitencial
Confesso a Deus
Música: Fábio Roniel, CD Na Santa Eucaristia – Canção Nova.
Em
Bm
CONFESSO A DEUS TODO PODEROSO,
A
E A VÓS IRMÃOS E IRMÃS,
Bm
C
QUE PEQUEI MUITAS VEZES POR PENSAMENTOS,
D
Am
E PALAVRAS, ATOS E OMISSÕES,
B
POR MINHA CULPA,
Em
E
TÃO GRANDE CULPA.
Am
Am/G
D/F#
E PEÇO À VIRGEM MARIA,
G
C
AOS ANJOS E SANTOS,
F#m7
B
E A VÓS, IRMÃOS E IRMÃS,
Am
Bm
QUE ROGUEIS POR MIM, A DEUS,
Em
NOSSO SENHOR.

Para ouvir clique aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=AwDeEK0QNHs
Após a absolvição não sacramental do presidente,
o grupo de cantores entoa o “Senhor”.

Senhor, tende pidedade
Música: José Cândido da Silva, CD Partes Fixas - CNBB (Senhor I).

Solo: Senhor, tende piedade de nós.
R/. Senhor, tende piedade de nós.
Solo: Cristo, tende piedade de nós.
R/. Cristo, tende piedade de nós.
Solo: Senhor, tende piedade de nós.
R/. Senhor, tende piedade de nós.

Para ouvir clique aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=y7ZBFrocyKc
03. Hino de Louvor
Música: Frei José Luiz Prim, CD Partes Fixas da Missa CNBB – Glória IV.

Glória a Deus nas alturas,
e paz na terra aos homens por ele amados!
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!
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.
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. Amém!

Para ouvir clique aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=ToZaKNl3YEs&list=PLe7gUcbyJolZ8EByXzgOE0UwG0uZDa1J&index=12
04. Salmo Responsorial - Salmo 62 (63)
1ª Opcão:
Música: Refrão: D. R., Salmodia: Pe. José Weber, CD Liturgia XI.

R/. A minh’alma tem sede de vós,
como a terra sedenta, ó meu Deus!
2a
– Sois vós, ó Senhor, o meu Deus! *
b
Desde a aurora ansioso vos busco!
c
– A minh’alma tem sede de vós, *
d
minha carne também vos deseja. (R/.)

= 2eComo terra sedenta e sem água, †
3
venho, assim, contemplar-vos no templo, *
para ver vossa glória e poder.
– 4Vosso amor vale mais do que a vida: *
e por isso meus lábios vos louvam. (R/.)
– 5Quero, pois vos louvar pela vida, *
e elevar para vós minhas mãos!
– 6A minh’alma será saciada, *
como em grande banquete de festa;
– cantará a alegria em meus lábios, *
ao cantar para vós meu louvor! (R/.)
– 8Para mim fostes sempre um socorro; *
de vossas asas à sombra eu exulto!
– 9Minha alma se agarra em vós; *
com poder vossa mão me sustenta. (R/.)

Para ouvir a melodia clique aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=bbnqRHFxprQ
--------------------------------------------------------------------------------------------------2ª Opcão:
Música: Ir. Miria T. Kolling, CD Cantando os Salmos, Ano C, Vol. II.

Para ouvir a melodia clique aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=cRJQXFSBIzI&list=PLJ7nkvvmA2Ath
V8CT19XkSMzyURdiiPmM&index=58

05. Aclamação ao Evangelho
Música: Ir. Miria T. Kolling, CD Liturgia e Canto Pastoral, 2012.

R. Aleluia, aleluia, ale, aleluia!
Aleluia, aleluia, aleluia!
Aleluia, aleluia, aleluia!
V/. Minhas ovelhas escutam minha voz, / minha voz estão
elas a escutar; / eu conheço, então, minhas ovelhas, / que
me seguem comigo a caminhar. (Jo 10,27)

Para ouvir clique aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=4VFAwFGf60Y

06. Apresentação das Oferendas
Letra: Pe. José Weber, SVD.

R/. Bendito seja o nome do Senhor,
agora e sempre e por toda a eternidade.
1. Pelo pão que de sua bondade recebemos, /
fruto da terra e do nosso trabalho. (R/.)
2. Pelo vinho que de seu amor nós recebemos, /
fruto da videira e do nosso trabalho. (R/.)
3. Pelo alimento corporal que à criatura Ele dá, /
o pão de cada dia que sustenta nosso corpo. (R/.)
4. Pelo alimento espiritual que as seus filhos Ele dá /
sua Palavra e seu Corpo que sustentam nossa alma. (R/.)
5. Bendizei ao Senhor, seus filhos todos, /
bendizei o nome do Senhor! (R/.)
6. Desde o nascer ao pôr do sol, /
bendito seja o nome do Senhor! (R/.)

Para ouvir clique aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=CpssFNFnqC8&t=1s

07. Canto de Comunhão
Música: Pe. José Weber, SVD, CD Cantos do Evangelho, Vol. 3,
Tempo Comum-Ano C.

R/. O Filho do Homem deverá sofrer muito,
será condenado e na cruz morrerá;
mas depois de três dias ressuscitará,
mas depois de três dias ressuscitará! (Lc 9, 22)
1Pd 2, 21-24

1. O Cristo por nós padeceu, *
deixou-nos o exemplo a seguir.
Sigamos, portanto, seus passos! *
Por suas chagas, nós fomos curados. (R/.)
2. Insultado, ele não insultava; *
ao sofrer e ao ser maltratado,
entregava, porém, sua causa *
Àquele que é justo juiz. (R/.)
3. Carregou sobre si nossas culpas *
em seu corpo, no lenho da cruz,
para que, mortos aos nossos pecados, *
na justiça de Deus nós vivamos. (R/.)

Para ouvir clique aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=eG3Pm_3CvGg

08. Canto Final
Letra e Música: Ir. Miria T. Kolling, CD Cantarei ao meu Senhor.

R/. Cantarei ao meu Senhor, eu cantarei ao meu Senhor, eu cantarei!
Eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei ao meu Senhor, eu cantarei! (Sl 97)
1. Tudo em mim bendiga o seu santo nome,
E jamais minh’alma esqueça os seus favores!
Misericórdia é o Senhor,
E para sempre é seu amor! (Sl 102)

2. Louvarei o meu Senhor por toda a vida,
E só Nele ponho a minha esperança...
Vozes humanas não calarão
A voz do canto em louvação!... (Sl 145)

Para ouvir clique aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=d9B_dLzZRc0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* 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

