Solenidade do Sagrado Coração de Jesus (ANO C)
Caderno de Partituras
01.

Processional de Abertura

R/. Eis os pensamentos do seu Coração
que permanecem ao longo das gerações:
libertar da morte todos os homens
e conservar-lhes a vida em tempo de penúria. (Sl 32 ( 33),11.19)
Salmo 32 (33)

– 2Ó justos, alegrai-vos no Senhor! *
Aos retos fica bem glorificá-lo. (R/.)
– 4Pois reta é a palavra do Senhor, *
e tudo o que ele faz merece fé. (R/.)
– 5Deus ama o direito e a justiça, *
transborda em toda a terra a sua graça. (R/.)
– 4Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito,
como era no princípio, agora e sempre. Amém. (R/.)

Para ouvir clique aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=nsQpVJIi_mE&t=8s
02.

Ato Penitencial
Música: Fr. Wanderson Luiz Freitas, O.Carm.

Solo: Senhor, que viestes salvar os corações arrependidos,
tende piedade de nós.
R/. Kyrie, eleison! Kyrie, eleison! (bis)
Solo: Cristo, que viestes chamar os pecadores,
tende piedade de nós.
Ass.: Christe, eleison! Christe, eleison! (bis)
Solo: Senhor, que intercedeis por nós junto do Pai,
tende piedade de nós.
Ass.: Kyrie, eleison! Kyrie, eleison! (bis)

Para ouvir clique aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=WperGHnx9U8
03. Hino de Louvor
Música: Marcus Vinícius Lima.

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.
Vós que estais à direita do Pai,
tende piedade de nós. (R/.)
3. 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=a7aEyRhCy4M

04. Salmo Responsorial – Sl 22 (23)
Música: Ir. Miria T. Kolling, CD Cantando os Salmos, Ano C, Vol. I.

R/. O Senhor é o pastor que me conduz;
não me falta coisa alguma.
– 1O Senhor é o pastor que me conduz; *
não me falta coisa alguma.
– 2Pelos prados e campinas verdejantes *
ele me leva a descansar.
– Para as águas repousantes me encaminha, *
3
e restaura as minhas forças. (R/.)
– 3bEle me guia no caminho mais seguro, *
pela honra do seu nome.
– 4Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, *
nenhum mal eu temerei.
– Estais comigo com bastão e com cajado, *
eles me dão a segurança! (R/.)
– 5Preparais à minha frente uma mesa, *
bem à vista do inimigo;
– com óleo vós ungis minha cabeça, *
e o meu cálice transborda. (R/.)
– 6Felicidade e todo bem hão de seguir-me, *
por toda a minha vida;
– e, na casa do Senhor, habitarei *
pelos tempos infinitos. (R/.)

Para ouvir clique aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=EP8-rQxrHUg

05. Aclamação ao Evangelho
Música: Daniel De Angeles, CD Liturgia e Canto Pastoral 2012.

R/. Aleluia, aleluia, aleluia! (bis)
V/. Eu sou o bom pastor.
Conheço minhas ovelhas e elas me conhecem. (Jo 10,14)

Para ouvir clique aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=ZrY6pwcoD8A
06. Resposta às Preces
Música: Oração Universal A. Cangiani, CD Santo é o Senhor – Ord. Missa.

R/. Pela vossa misericórdia, ouvi-nos, Senhor!

Para ouvir clique aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=1wQbVbUOto4

07. Apresentação das Oferendas
Letra e Música: Dom Pedro Brito Guimarães, CD Ao Coração de Cristo.
(Balada)

1. “O amor não foi amado!” / Quanto ódio, quanta dor!
Quanto mais dilacerado / faz jorrar rios de amor.
R/. Coração, sim, teu Coração / é fonte de vida, torrente de amor.
Coração, sim, teu Coração / nos faça, Senhor, / contemplativos na ação.
2. Do teu peito perfurado / faz nascer a tua Igreja.
Sangue a água lavem o pecado / e com os pobres sempre ela esteja. (R/.)
3. Faz do coração do homem / novo templo de oração.
Quem recorre ao teu Nome / não despreze, ó Coração! (R/.)
4. E do coração da terra / faz gerar um novo povo.
E da morte, fome e guerra / vem nos libertar de novo. (R/.)

Para ouvir clique aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=KdhL5UuOf7Y

08. Canto de Comunhão (Ano C)
Letra: Gradule Romanum (2ª opção); Música: Marcela Buback.

R/. Assim, eu vos digo,
haverá alegria entre os anjos de Deus
por um só pecador que se arrepende.
Salmo 31 (32)

– 1Feliz o homem que foi perdoado *
e cuja falta já foi encoberta!
= 2Feliz o homem a quem o Senhor †
não olha mais como sendo culpado, *
e em cuja alma não há falsidade! (R/.)
= 3Enquanto eu silenciei meu pecado, †
dentro de mim definhavam meus ossos *
e eu gemia por dias inteiros, (R/.)
– 4porque sentia pesar sobre mim *
a vossa mão, ó Senhor, noite e dia;
– e minhas forças estavam fugindo, *
tal como a seiva da planta no estio. (R/.)
– 5Eu confessei, afinal, meu pecado, *
e minha falta vos fiz conhecer.
– Disse: “Eu irei confessar meu pecado!” *
E perdoastes, Senhor, minha falta. (R/.)

Para ouvir clique aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=-ENfNl7PP84

09. Canto Final
Letra: Fr. José Moacyr Cadenassi, OFMcap e Música: Fr. José
Luiz Prim, OFM, CD Sagrado Coração e Imaculada Conceição.

1. Do Coração do meu Senhor / o jeito novo de enxergar /
de mil ruínas o amor / nova cidade vai formar.
R/. Amém! Aleluia! / Amém! Aleluia!
O Senhor é o vivente; / é do mundo a alegria;
o nascente e o poente. / Amém! Aleluia!
2. Do Coração do meu Senhor / O jeito novo de cuidar /
lavar os pés, amor maior / e a liberdade celebrar.
3. Do Coração do meu Senhor / um rio que corre sem parar /
faz da secura o verdor / da muitas águas, singular.

Para ouvir clique aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=uFpdtO2ZjWU

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

* 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

