XIII Domingo do Tempo Comum - 2022 (ANO C)
Caderno de Partituras
01. Canto de Abertura
M.: Pe. Joaquim Ximenes Coutinho.

R/. Povos todos, aplaudi e aclamai a Deus
com brados de alegria, com brados de alegria. (bis)
Salmo 46 (47)
– 3Porque sublime é o Senhor, o Deus Altíssimo, *
o soberano que domina toda a terra. (R/.)
– 4Os povos sujeitou ao nosso jugo *
e colocou muitas nações aos nossos pés. (R/.)
– 5Foi ele que escolheu a nossa herança, *
a glória de Jacó, seu bem amado. (R/.)
– 8Porque Deus é o grande Rei de toda a terra, *
ao som da harpa acompanhai os seus louvores! (R/.)

– 9Deus reina sobre todas as nações, *
está sentado no seu trono glorioso. (R/.)

Para ouvir clique aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=6D-yp5hSLac&t=102s
02. Ato Penitencial
Música: Paulo Sérgio Soares, CD Partes Fixas CNBB (I).

Solo: Senhor, servo de Deus, que libertastes a nossa vida, tende piedade de nós!
R/. Senhor, tende piedade de nós!
Solo: Ó Cristo, nosso irmão, que conheceis nossa fraqueza, tende piedade de nós!
R/. Cristo, tende piedade de nós!

Solo: Senhor filho de Deus que vos tornastes obediente, tende piedade de nós!
R/. Senhor, tende piedade de nós!

Para ouvir clique aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=v8gv2NhtaLc&app=desktop
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 15 (16)
1ª Opcão:
Música: Refrão: D. R., Salmodia: Pe. José Weber, CD Liturgia XI.

R/. Ó Senhor, sois minha herança para sempre!
– 1Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio! †
2a
Digo ao Senhor: “Somente vós sois meu Senhor: *
nenhum bem eu posso achar fora de vós!”
– 5Ó Senhor, sois minha herança e minha taça, *
meu destino está seguro em vossas mãos! (R/.)
– 7Eu bendigo o Senhor, que me aconselha, *
e até de noite me adverte o coração.
– 8Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, *
pois se o tenho a meu lado não vacilo. (R/.)
– 9Eis por que meu coração está em festa, †
minha alma rejubila de alegria, *
e até meu corpo no repouso está tranquilo;
– 10pois não haveis de me deixar entregue à morte, *
nem vosso amigo conhecer a corrupção. (R/.)
– 11Vós me ensinais vosso caminho para a vida; †
junto a vós, felicidade sem limites, *
delícia eterna e alegria ao vosso lado! (R/.)

Para ouvir clique aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=p6BUbWusUS4

--------------------------------------------------------------------------------------------------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=DIklY9TsQW4
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/. Fala, Senhor, que te escuta teu servo!
Tu tens palavras de vida eterna. (1Sm 3,9; Jo 6,68c)

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/. Deixa que os mortos enterrem os seus mortos!
Tu, porém, vai e prega o Reino de Deus!
Tu, porém, vai e prega o Reino de Deus!
Salmo 15 (16)
– 1Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio! *
Digo ao Senhor: “Somente vós sois meu Senhor:
– 2nenhum bem eu posso achar fora de vós!” *
Minha alma rejubila de alegria. (R/.)
– 5Ó Senhor, sois minha herança e minha taça: *
meu destino está seguro em vossas mãos!
– 6Foi demarcada para mim a melhor terra, *
e eu exulto de alegria em minha herança! (R/.)
– 7Eu bendigo o Senhor, que me aconselha, *
e até de noite me adverte o coração.
– 8Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, *
pois se o tenho a meu lado não vacilo. (R/.)
– 9Eis por que meu coração está em festa, *
minha alma rejubila de alegria,
– e até meu corpo no repouso está tranquilo; *
10
pois não haveis de me deixar entregue à morte. (R/.)

Para ouvir clique aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=snodI6BKsQ4

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

