APRESENTAÇÃO
Caros irmãos e irmãs da música litúrgica, paz e bem!
Aqui trazemos nossa 55ª Cartilha de Cantos Litúrgicos, juntos celebraremos o Mistério
Pascal de Cristo neste Tempo em que observamos a cada Domingo, as maravilhas que o Senhor
realizou em nosso meio enquanto esteve neste mundo.
Abastecidos na fonte da Eucaristia e da Palavra de Deus, nossas celebrações
serão regadas de muito ardor no anúncio do Evangelho de Jesus Cristo, sua vida, morte e
ressurreição, para proporcionar uma experiência com Cristo, na reanimação do compromisso
de segui-lo na tarefa missionária por Ele confiada, com cantos adequados para que as nossas
celebrações tornem-se ainda mais alegres e festivas.
Saudações em Cristo Jesus,
Equipe Diocesana da Pastoral da Música Litúrgica.
Diocese de Cachoeiro de Itapemirim.
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TEMPO COMUM – ANO A
11º e 12º Domingo do T.C. -14 e 21/06-

Refrão Orante: (D.R.- 43º Enc. Canto Litúrgico Arq. Goiânia)

Vem, Senhor, e abençoa-nos!/ Dá-nos tua paz, Senhor! / Tua mão esteja sobre nós,/
toca-nos com teu amor.
01.Abertura: (Frei Luiz Turra)
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1.Ó Senhor, nós estamos aqui,/ junto à mesa da celebração,/ simplesmente atraídos por
Vós,/ desejamos formar comunhão!
Igualdade, fraternidade, nesta mesa nos ensinais.// As lições que melhor educam,
na Eucaristia/ é que nos dais. (2x)
2.Todos cantam o vosso louvor,/ pois em Vós todos somos irmãos./ Ouviremos com fé,
o’ Senhor,/ os apelos de libertação.
3.Este encontro convosco, Senhor,/ incentiva a justiça e a paz;/ nos inquieta e convida
a sentir/ os apelos que o pobre nos faz.
4.Acolheis, com o vosso perdão,/ todo homem disposto a crescer;/ ao redor desta mesa,
Senhor,/ a unidade podemos viver!
02.Ato Penitencial: (Canto Pastoral’10, Ir. Miria)

1.Senhor, que sois o ungido do Pai/ e por vosso sangue nos libertastes de nossos
pecados,/ tende piedade de nós.
Senhor piedade de nós!
2.Cristo, que curais as feridas da alma/ e dais aos que sofrem o óleo da alegria,/ tende
piedade de nós.
Cristo piedade de nós!
3.Senhor, que fizestes de nós/ o novo e definitivo povo sacerdotal,/ tende piedade de
nós.
Senhor piedade de nós!
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03.Hino do Glória:

(40º Enc. Canto Litúrgico Arq. Goiânia)

-Glória a Deus nas alturas,/ e Paz na terra aos homens por Ele amados!/ 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,/ vos
bendizemos,/ vos adoramos,/ 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,/ na glória de Deus Pai.
-Amém,/ Amém,/ Amém,/ Amém/ Aaaaaa/aaamém!
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04.Salmo Responsorial: (CD Cantando Salmos ano A, Ir. Miria)
11º Dom. (14/06) Sl. 99(100): (Melodia 1)

Nós somos o povo e o rebanho do Senhor.
12º Dom. (21/06) Sl. 68(69): (Melodia 1)
Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor!
05.Aclamação ao Evangelho: (Melodia A)

(CD Liturgia VI, 13 )

Aleluia, Aleluia, Aleluia! Aleluia! (bis)
11º Dom.: O Reino do Céu está perto!/ Convertam-se, irmãos, é preciso!/ Creiam todos
no Evangelho,/ creiam todos no Evangelho!
12º Dom.: O Espírito Santo a Verdade,/ de mim irá testemunhar,/ e vocês minhas
testemunhas/ vão ser em todo,/ todo lugar.
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06.Apresentação dos Dons:

(Pe Lucas de P.Almeida / Pe Lauro Palu )

1.Os dons que trago aqui,/ são o que fiz,/ o que vivi./ O pão que ofertarei,/ pouco depois/
comungarei./ Assim tudo o que é meu/ sinto também que é de Deus.
Esforço, trabalhos e sonhos,/ o amor concreto e feliz deste dia./ Por Cristo, com
Cristo e em Cristo./ Tudo ofertamos ao Pai na alegria. (bis)
2.Jesus nos quis chamar,/ para o seguir e ajudar./ E aqui nos vai dizer,/ como servir e
oferecer./ Deus pôs nas minhas mãos,/ para eu partir com meus irmãos.
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07.Partilha (Cel. da Palavra): (Cantai ao Senhor, 523)

Sabes, Senhor,/ o que temos é tão pouco pra dar./ Mas este pouco/ nós queremos
com os irmãos compartilhar!
1.Queremos nesta hora,/ diante dos irmãos,/ comprometer a vida,/ buscando a união.
2.Sabemos que é difícil/ os bens compartilhar,/ mas com a tua graça/ Senhor, queremos
dar.
3.Olhando o teu exemplo,/ Senhor, vamos seguir,/ fazendo o bem a todos,/ sem nada
exigir.

9

08.Louvação: (Cântico das Criaturas) (Ofício Divino das Comunidades,p.266)

Onipotente e bom Senhor,/ a Ti a honra, glória e louvor!/ Todas as bênçãos de Ti
nos vêm,/ e todo o povo te diz : “Amém!”
1.-Louvado sejas nas criaturas,/ primeiro o sol, lá nas alturas,/ clareia o dia,/ grande
esplendor,/ radiante imagem de ti, Senhor.
-Louvado sejas pela irmã lua,/ no céu criaste, é obra tua,/ pelas estrelas claras e belas,/
Tu és a fonte do brilho delas.
2.-Louvado sejas pelo irmão vento,/ e pelas nuvens, o ar e o tempo,/ e pela chuva que
cai no chão,/ nos dás sustento, Deus da Criação.
-Louvado sejas, meu bom Senhor,/ pela irmã água e seu valor,/ preciosa e casta, humilde
e boa,/ se corre, um canto a Ti entoa.
3.-Louvado sejas, ó meu Senhor,/ pelo irmão fogo e seu calor,/ clareia a noite, robusto
e forte,/ belo e alegre, bendita sorte.
-Sejas louvada pela irmã terra,/ Mãe que sustenta e nos governa,/ produz os frutos, nos
dá o pão,/ com flores e ervas sorri o chão.
4.-Louvado sejas pela irmã morte,/ que vem a todos,/ ao fraco e ao forte,/ feliz aquele
que em Ti amar,/ a morte eterna não o matará.
-Bem-aventurado quem guarda a paz,/ pois o Altíssimo o satisfaz./ Vamos louvar e
agradecer,/ com humildade, ao Senhor bendizer!
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09.Comunhão:

(CD Abertura e Comunhão, CNBB)

Um cálice foi levantado!/ Um pão entre nós partilhado!/ O povo comeu e bebeu/ e
anunciou: o Amor venceu!
1.Ó Pai, Senhor Deus do céu e da terra/ te louvo porque aos pequenos revelas/ Segredos
que aos lábios do mundo escondes/ e aos gritos dos teus pequeninos respondes!
2.Ó gente, deixai vir a mim as crianças/ pois delas do reino será a herança./ Quem não
como elas o reino acolher/ jamais do reino, jamais há de ser!
3.De vós, quem ser o maior pretender/ vá logo o mais pequenino acolher./ Pois só quem
for dos demais servidor/ no reino de Deus há de ser o maior!
4.Crianças, aos prados mais verdes correi./ Ovelhas dos pastos da vida comei!/ Jesus,
Jesus, Bom Pastor vos conhece./ E, hoje, seu Corpo e sangue oferece!
5.Ó povo, escuta a Palavra do Mestre/ Pra nós Jesus olha e se compadece/ Ovelhas
dispersas, lutamos em vão/ Sem rumo... Jesus, tem de nós compaixão!
6.Ó ceia, Jesus pão e vinho tomou/ E o cálice e o pão igualmente abençoou/ Ó mesa, o
Cristo se dá em comida/ Comunga e entrega também tua vida!
7.Ó Igreja, da mesa de Deus te alimentas/ Do pão, da ceia do amor te sustentas/ Do
cálice, o vinho da festa maior/ Bebendo, revive e anuncia o amor!
8.Cristãos de todo recanto ajuntai-vos/ Em torno da única mesa encontrai-vos/ Unidos
fazei o anúncio mais forte/ Da vida que vence pra sempre a morte.
9.Ó vós, mulheres e homens ouvi-me/ A terra sedenta está da justiça/ Em nome do pão
e do vinho do amor/ Uni-vos em torno da causa maior.
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Solenidade do Sagrado Coração de Jesus -19/06-

Refrão Orante: (D.R.- 43º Enc. Canto Litúrgico Arq. Goiânia)

Vem, Senhor, e abençoa-nos!/ Dá-nos tua paz, Senhor! / Tua mão esteja sobre
nós,/ toca-nos com teu amor.
01.Abertura: (CD Sagrado Coração de Jesus)

1.Eu vim ao mundo dar testemunho/ do Pai o Reino comunicar/ a vida plena eu trouxe
a todos/ feliz daquele que me escutar.
Provai e vede/ eu sou o caminho/ a verdade e a vida/ eu sou vossa Luz! (bis)
2.Eu fui plantado bem nesta terra/ lancei raízes beijando o chão/ quem se alimenta da
minha seiva/ já frutifica em profusão.
02.Ato Penitencial: (Canto Pastoral’10, Ir. Miria)
1.Senhor, que sois o ungido do Pai/ e por vosso sangue nos libertastes de nossos
pecados,/ tende piedade de nós.
Senhor piedade de nós!
2.Cristo, que curais as feridas da alma/ e dais aos que sofrem o óleo da alegria,/ tende
piedade de nós.
Cristo piedade de nós!
3.Senhor, que fizestes de nós/ o novo e definitivo povo sacerdotal,/ tende piedade de
nós.
Senhor piedade de nós!
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03.Hino do Glória: (40º Enc. Canto Litúrgico Arq. Goiânia)
-Glória a Deus nas alturas,/ e Paz na terra aos homens por Ele amados!/ 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,/ vos
bendizemos,/ vos adoramos,/ 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,/ na glória de Deus Pai.
-Amém,/ Amém,/ Amém,/ Amém/ Aaaaaa/aaamém!
04.Salmo Responsorial 102(103):

(CD Cantando Salmos ano A – Ir. Miria)

O amor do Senhor Deus por quem o teme/ é de sempre e perdura para sempre!
05.Aclamação ao Evangelho: (Melodia A) (CD Liturgia VI, 13 )
Aleluia, Aleluia, Aleluia! Aleluia! (bis)
Tomai sobre vós o meu jugo e de mim aprendei que sou manso e humilde de coração.
06.Apresentação dos Dons e Partilha : (L.M.: Ir. Ofélia de Carvalho ASCJ)
Coração de Cristo, coração de homem. Coração de Deus:/ ouve nosso grito,
Coração querido, somos filhos teus.
1.Um coração novo para um mundo novo, viemos suplicar./ Coração bondoso o teu
povo ainda não sabe amar.
2.Um coração novo para um mundo novo, viemos te pedir./ Coração humilde, o teu
povo ainda não sabe servir.
3.Um coração novo para um mundo novo, viemos implorar./ Coração tão manso,
ensina teu povo sempre a perdoar.
4. Um coração novo para um mundo novo, viemos te cantar./ Coração fraterno, ensina
teu povo os bens partilhar.
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07.Comunhão:

(Cantai ao Senhor, 714)

Procuro abrigo nos corações,/ de porta em porta, desejo entrar.// Se alguém me
acolhe com gratidão,/ faremos juntos a refeição! (2x)
1. Eu nasci pra caminhar assim./ Dia e noite, vou até o fim./ O meu rosto o forte sol
queimou,/ meu cabelo o orvalho já molhou./ Eu cumpro a ordem do meu coração.
2. Vou batendo até alguém abrir,/ não descanso, o amor me faz seguir./ É feliz quem
ouve a minha voz/ e abre a porta: entro bem veloz./ Eu cumpro a ordem do meu coração.
3. Junto à mesa vou sentar depois/ e faremos refeição nós dois./ Sentirá seu coração
arder/ e esta chama tenho que acender./ Eu cumpro a ordem do meu coração.
4.Aqui dentro, o amor nos entretém,/ e, lá fora, o dia eterno vem./ Finalmente, nós
seremos um/ e teremos tudo em comum./ Eu cumpro a ordem do meu coração
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Natividade de São João Batista -24/06“Antes de formar-te no ventre materno, eu te conheci.”

01.Abertura (Jeremias 1):

(CD Festas Litúrgicas II)

1.Antes que eu te formasse dentro do seio de tua mãe,/ antes que tu nascesses, te
conhecia e te consagrei./ Para ser meu profeta entre as nações eu te escolhi,/ irás onde
enviar-te e o que te mando proclamarás!
Tenho que gritar, tenho que arriscar! Ai de mim, se não o faço!/ Como escapar de
ti, como calar, se tua voz arde em meu peito?/ Tenho que andar, tenho que lutar,
ai de mim, se não o faço!/ Como escapar de ti, como calar, se tua voz arde em meu
peito?
2.Não temas arriscar-te porque contigo eu estarei./ Não temas anunciar-me, em tua boca
eu falarei./ Entrego-te meu povo, vai arrancar e derrubar,/ para edificar, destruirás e
plantarás!
3.Deixa os teus irmãos, deixa teu pai e tua mãe, deixa a tua casa,/ porque a terra gritando
está./ Nada tragas contigo, pois a teu lado eu estarei;/ é hora de lutar, porque meu povo
sofrendo está.
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02.Ato Penitencial: (Canto Pastoral’10, Ir. Miria)
1.Senhor, que sois o ungido do Pai/ e por vosso sangue nos libertastes de nossos
pecados,/ tende piedade de nós.
Senhor piedade de nós!
2.Cristo, que curais as feridas da alma/ e dais aos que sofrem o óleo da alegria,/ tende
piedade de nós.
Cristo piedade de nós!
3.Senhor, que fizestes de nós/ o novo e definitivo povo sacerdotal,/ tende piedade de
nós.
Senhor piedade de nós!
03.Hino do Glória: (40º Enc. Canto Litúrgico Arq. Goiânia)
-Glória a Deus nas alturas,/ e Paz na terra aos homens por Ele amados!/ 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,/ vos
bendizemos,/ vos adoramos,/ 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,/ na glória de Deus Pai.
-Amém,/ Amém,/ Amém,/ Amém/ Aaaaaa/aaamém!
04.Salmo Responsorial (Sl. 139):

(Melodia específica)

Eu vos louvo e vos dou graças, ó Senhor, porque de modo admirável me formastes!
05.Aclamação ao Evangelho: (Melodia A) (CD Liturgia VI, 13 )
Aleluia, Aleluia, Aleluia! Aleluia! (bis)
Serás chamado, ó menino, o profeta do Altíssimo;/ irás adiante do Senhor, preparandolhe os caminhos.
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06.Apresentação dos Dons: (Pe Lucas de P.Almeida / Pe Lauro Palu )
1.Os dons que trago aqui,/ são o que fiz,/ o que vivi./ O pão que ofertarei,/ pouco depois/
comungarei./ Assim tudo o que é meu/ sinto também que é de Deus.
Esforço, trabalhos e sonhos,/ o amor concreto e feliz deste dia./ Por Cristo, com
Cristo e em Cristo./ Tudo ofertamos ao Pai na alegria. (bis)
2.Jesus nos quis chamar,/ para o seguir e ajudar./ E aqui nos vai dizer,/ como servir e
oferecer./ Deus pôs nas minhas mãos,/ para eu partir com meus irmãos.
07.Partilha (Cel. da Palavra): (Cantai ao Senhor, 523)
Sabes, Senhor,/ o que temos é tão pouco pra dar./ Mas este pouco/ nós queremos
com os irmãos compartilhar!
1.Queremos nesta hora,/ diante dos irmãos,/ comprometer a vida,/ buscando a união.
2.Sabemos que é difícil/ os bens compartilhar,/ mas com a tua graça/ Senhor, queremos
dar.
3.Olhando o teu exemplo,/ Senhor, vamos seguir,/ fazendo o bem a todos,/ sem nada
exigir.
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08.Comunhão:

(CD Santos do Povo)

01.Um dia na Galiléia,/ um homem chamado João.// Falava com ternura,/ de amor aos
seus irmãos! (2x)
Viva João Batista! Viva o precursor!// Porque João Batista/ anunciava o Salvador!
(2x)
2.João denunciava os crimes:/ ao rei e ao plebeu.// Dizendo que o Messias/ traz justiça
ao Reino seu. (2x)
3.O rosto de João ardia,/ a sua palavra era espada:// “Mudai de vida todos,/ preparai de
Deus a estrada!” (2x)
4.Às margens do rio Jordão,/ João batizava o povo,// Dizendo que Deus viria/ instaurar
um Reino Novo! (2x)
5.Às vezes João se zangava,/ com os duros de coração.// Dizendo que já estava/ muito
perto a salvação. (2x)
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São Pedro e São Paulo, Apóstolos -28/06“Tu és o Messias o Filho do Deus vivo”!

Refrão Orante: (D.R.- 43º Enc. Canto Litúrgico Arq. Goiânia)

Vem, Senhor, e abençoa-nos!/ Dá-nos tua paz, Senhor! / Tua mão esteja sobre
nós,/ toca-nos com teu amor.
01.Abertura: (CD Festas Litúrgicas II)

Toda a Igreja unida celebra/ a memória pascal do Cordeiro./ Irmanada com Pedro
e com Paulo,/ que seguiram a Cristo por primeiro!
1.Publicai em toda a terra/ os prodígios do Senhor:/ Reuni seu povo amado/ para o canto
do louvor.
2.Bendizei, louvai por Pedro,/ pela fé que professou:/ Essa fé e a rocha firme/ da Igreja
do Senhor.
3.Bendizei, louvai por Paulo,/ pelo empenho na missão:/ O seu zelo do Evangelho/ leva
ao mundo a salvação.
4.Alegrai-vos neste dia/ que o martírio iluminou:/ O triunfo destes santos/ nos confirme
no amor.
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02.Ato Penitencial: (Canto Pastoral’10, Ir. Miria)
1.Senhor, que sois o ungido do Pai/ e por vosso sangue nos libertastes de nossos
pecados,/ tende piedade de nós.
Senhor piedade de nós!
2.Cristo, que curais as feridas da alma/ e dais aos que sofrem o óleo da alegria,/ tende
piedade de nós.
Cristo piedade de nós!
3.Senhor, que fizestes de nós/ o novo e definitivo povo sacerdotal,/ tende piedade de
nós.
Senhor piedade de nós!
03.Hino do Glória: (40º Enc. Canto Litúrgico Arq. Goiânia)
-Glória a Deus nas alturas,/ e Paz na terra aos homens por Ele amados!/ 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,/ vos
bendizemos,/ vos adoramos,/ 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,/ na glória de Deus Pai.
-Amém,/ Amém,/ Amém,/ Amém/ Aaaaaa/aaamém!
04.Salmo Responsorial Sl. 33(34): (Melodia específica)

De todos os temores me livrou o Senhor Deus.
05.Aclamação ao Evangelho: (Melodia A) (CD Liturgia VI, 13 )
Aleluia, Aleluia, Aleluia! Aleluia! (bis)
Tu és Pedro e sobre esta pedra/ construirei minha Igreja;/ e as portas do inferno/ jamais
irão derrotá-la.
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06.Apresentação dos Dons: (Pe Lucas de P.Almeida / Pe Lauro Palu )
1.Os dons que trago aqui,/ são o que fiz,/ o que vivi./ O pão que ofertarei,/ pouco depois/
comungarei./ Assim tudo o que é meu/ sinto também que é de Deus.
Esforço, trabalhos e sonhos,/ o amor concreto e feliz deste dia./ Por Cristo, com
Cristo e em Cristo./ Tudo ofertamos ao Pai na alegria. (bis)
2.Jesus nos quis chamar,/ para o seguir e ajudar./ E aqui nos vai dizer,/ como servir e
oferecer./ Deus pôs nas minhas mãos,/ para eu partir com meus irmãos.
07.Partilha (Cel. da Palavra): (Cantai ao Senhor, 523)
Sabes, Senhor,/ o que temos é tão pouco pra dar./ Mas este pouco/ nós queremos
com os irmãos compartilhar!
1.Queremos nesta hora,/ diante dos irmãos,/ comprometer a vida,/ buscando a união.
2.Sabemos que é difícil/ os bens compartilhar,/ mas com a tua graça/ Senhor, queremos
dar.
3.Olhando o teu exemplo,/ Senhor, vamos seguir,/ fazendo o bem a todos,/ sem nada
exigir.
08.Louvação: (Cântico das Criaturas) (Ofício Divino das Comunidades,p.266)
Onipotente e bom Senhor,/ a Ti a honra, glória e louvor!/ Todas as bênçãos de Ti
nos vêm,/ e todo o povo te diz : “Amém!”
1.-Louvado sejas nas criaturas,/ primeiro o sol, lá nas alturas,/ clareia o dia,/ grande
esplendor,/ radiante imagem de ti, Senhor.
-Louvado sejas pela irmã lua,/ no céu criaste, é obra tua,/ pelas estrelas claras e belas,/
Tu és a fonte do brilho delas.
2.-Louvado sejas pelo irmão vento,/ e pelas nuvens, o ar e o tempo,/ e pela chuva que
cai no chão,/ nos dás sustento, Deus da Criação.
-Louvado sejas, meu bom Senhor,/ pela irmã água e seu valor,/ preciosa e casta, humilde
e boa,/ se corre, um canto a Ti entoa.
3.-Louvado sejas, ó meu Senhor,/ pelo irmão fogo e seu calor,/ clareia a noite, robusto
e forte,/ belo e alegre, bendita sorte.
-Sejas louvada pela irmã terra,/ Mãe que sustenta e nos governa,/ produz os frutos, nos
dá o pão,/ com flores e ervas sorri o chão.
4.-Louvado sejas pela irmã morte,/ que vem a todos,/ ao fraco e ao forte,/ feliz aquele
que em Ti amar,/ a morte eterna não o matará.
-Bem-aventurado quem guarda a paz,/ pois o Altíssimo o satisfaz./ Vamos louvar e
agradecer,/ com humildade, ao Senhor bendizer!
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09.Comunhão: (CD Presença Real, Ir. Custódia)

1.Ó grande luz, ó esplendor de claridade/ vestis de sangue, de martírio e de fulgor/
Quando, só quando, os apóstolos consagrados/ abrem do céu a porta ao pobre ao
pecador.
Tu és o Cristo vamos juntos proclamar,/ com Pedro e Paulo teu amor testemunhar!
(bis)
2.Doutor das gentes e do céu irmão porteiro,/ foste luzeiro, sois juízes das nações./ Um
pela espada o outro foi crucificado./ Sobem ao céu as nossas preces e orações.
3.Dupla oliveira Pedro e Paulo nos vieram./ Na Roma eterna uma coluna reergueu./
Numa só fé a esperança a caridade/ após a morte dai a todos reviver.
4.E à Trindade sempre terna demos glória,/ honra, louvor, poder e júbilo também./ Pois
na Trindade, um ser em Deus constrói a história./ Faz a memória do eterno amor, amém!
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14º, 15º, 16º e 17º Domingos do Tempo Comum -05 a 26/07Refrão Orante: (D.R.- 43º Enc. Canto Litúrgico Arq. Goiânia)
Vem, Senhor, e abençoa-nos!/ Dá-nos tua paz, Senhor! / Tua mão esteja sobre nós,/
toca-nos com teu amor.
Refrão Orante (Rm 8,28) - 17º Dom.: (CD Palavras Sagradas de Paulo Apóstolo)
D
Bm
G
D
G
A
D
Tudo contribui para o bem daqueles/ que amam, que amam a Deus!
01.Abertura- Sl 26(27):

(CD Liturgia VI- Ed. Paulus)

O Senhor é minha luz,/ Ele é minha salvação,/ que poderei temer?/ Deus minha
proteção.
1.O Senhor é minha luz,/ Ele é minha salvação./ O que é que eu vou temer?/ Deus,
minha proteção!// Ele guarda minha vida:/ Eu não vou ter medo, não. (2x)
2.Quando os maus vêm avançando,/ procurando me acuar,/ desejando ver meu fim,/
querendo me matar,// inimigos opressores/ é que vão se liquidar. (2x)
3.Se um exército sem armar/ contra mim, não temerei./ Meu coração está firme,/ e firme
ficarei.// Se estourar uma batalha,/ mesmo assim, confiarei (2x)
4.Sei que 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! (2x)
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02.Ato Penitencial: (Letra: Missal Romano; M.: Frei Luiz Turra OFM)

1.Senhor, Senhor, ó Senhor, tende piedade de nós!
Senhor, Senhor, ó Senhor, tende piedade de nós!
2.Cristo, tende piedade de nós!
Cristo, tende piedade de nós!
3.Senhor, Senhor, ó Senhor, tende piedade de nós!
Senhor, Senhor, ó Senhor, tende piedade de nós!
03.Hino do “Glória”:

(Cantai ao Senhor, 203)

Gloria a Deus lá nos céus,/ E paz na terra aos seus! (bis)
1.Gloria a Deus nos altos céus,/ Paz na terra a seus amados!/ A vós louvam, Rei Celeste,/
os que foram libertados! -Deus e Pai nos vos louvamos,/ adoramos, bendizemos./
Damos gloria ao vosso nome,/ vossos dons agradecemos!
2.Senhor nosso, Jesus Cristo,/ Unigênito do Pai./ Vós, de Deus Cordeiro Santo,/ nossas
culpas perdoai! -Vós que estais junto do Pai,/ como nosso intercessor./ Acolhei nossos
pedidos,/ atendei nosso clamor!
3.Vós somente sois o Santo,/ o Altíssimo, o Senhor./ Com o Espírito Divino,/ de Deus
Pai no esplendor!
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04.Salmo Responsorial: (CD Cantando Salmos ano A – Ir. Miria)
14º Dom. (05/07) Sl. 144(145): (Melodia 1)
Bendirei eternamente, vosso nome, ó Senhor!
15º Dom. (12/07) Sl. 64(65): (Melodia 2)

A semente caiu em terra boa e deu fruto.
16º Dom. (19/07) Sl. 85(86) (Melodia 2)
Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel, Senhor!
17º Dom. (26/07) Sl. 118(119) (Melodia 2)
Como eu amo, Senhor, a vossa Lei, vossa Palavra!
05.Aclamação ao Evangelho: (Melodia B)

(CD Liturgia VI, 20 )

Aleluia, Aleluia, Aleluia! Aleluia! (bis)
14º Dom.: Eu te louvo, ó Pai Santo, Deus do céu, Senhor da terra;/ os mistérios do teu
Reino, aos pequenos, Pai, revelas!
15º Dom.: Semente é de Deus a Palavra, o Cristo é o semeador;/ todo aquele que o
encontra, vida eterna encontrou!
16º Dom.: Eu te louvo, ó Pai Santo, Deus do céu, Senhor da terra:/ os mistérios do teu
Reino aos pequenos, Pai, revelas!
17º Dom.: Eu te louvo, ó Pai Santo, Deus do céu, Senhor da terra:/ os mistérios do teu
Reino aos pequenos, Pai, revelas!
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06.Apresentação dos Dons: (Ir. Miria T. Kolling)

1.Quem vai com lágrimas lançando a semente,/e só cansado, após trabalho, corpo deita./
Prepare cantos para a festa da colheita:/ Deus lhe dará com abundância os seus bens!
Senhor Deus Pai, sejas bendito,/ por este vinho e pelo pão!/ Por toda a dor e cada
grito,/ que se faz vida em nossas mãos!
2.Quem come o pão do seu suor e sofrimento,/ e, solidário, une a sua dor alheia,/ prepare
o dia para a grande e farta Ceia:/ O próprio Deus lhe servirá a refeição!
3.Quem se faz trigo e como dom a vida entrega,/ na luta por um mundo justo e fraterno,/
prepare a vida para a luz do Sol eterno:/ Deus será nele a total ressurreição!
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07.Partilha (Celebração da Palavra): (Cantai ao Senhor, 525)

1.Toda semente é um anseio de frutificar/ e todo fruto é uma forma de a gente se dar.
Põe a semente na terra,/ não será em vão./ Não te preocupe a colheita,/ plantas para
o irmão. (bis)
2.Toda palavra é um anseio de comunicar,/ e toda fala é uma forma de a gente se dar.
3.Todo tijolo é um anseio de edificar,/ e toda obra é uma forma de a gente se dar.
4.Todo poema é um anseio de se expressar,/ e todo canto é uma forma da gente se dar.
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08.Louvação (SL 92):

(Ofício Divino das Comunidades,p.117)

Como o pau-d’arco a florir/ vai se expandir, vai se expandir, vai se expandir,/ o
justo vai em ti, Senhor!
1.Como é bom agradecer/ e tocar em teu louvor,/ de manhã e pela noite./ proclamar o
teu amor,/ celebrar com violões/ os teus feitos, ó Senhor!
2.Em teus feitos eu me alegro,/ no labor das tuas mãos,/ tuas obras são demais,/ teus
projetos fundo vão/ e só mesmo o insensato/ nada disso entende não!
3.Como erva pelos campos/ os maus podem florescer,/ mas acabam destruídos,/ seu
destino é perecer;/ Tu, Senhor, lá nas alturas!/ Malfeitores a correr!
4.Tu me dás vigor de um touro,/ óleo novo a me crismar,/ minha vista enxerga longe/
os que estão a me espreitar,/ meus ouvidos longe escutam/ o que estão a maquinar.
5.Qual palmeira brota o justo,/ qual pau-d’arco a se expandir,/ bem plantado em toda
casa,/ mesmo idoso irá florir,/ proclamar que Tu és justo,/ injustiça, não, em Ti.
6.Gloria ao Pai que nos cultiva,/ gloria ao Filho que plantou,/ e ao Espírito que rega/
com o orvalho do Amor,/ gloria ao Deus três vezes Santo/ cante o justo em seu louvor!
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09.Comunhão (14º e 17º Dom.):

( Ir. Miria T. Kolling)

Amém! Eu aceito/ teu corpo, Senhor!/ Amém! Eu assumo/ ser pão de amor!
1.Famintos do pão da igualdade,/ na mesa da fraternidade/ tu és nossa vida e verdade:/
sustenta os que em ti são irmãos!
2. Sedentos de paz e alegria,/ buscamos na Eucaristia/ a fonte que ao mundo anuncia:/
Só Deus pode o homem saciar!
3. Mendigos de amor e de graça,/ às mãos estendidas tu passas,/ e esperas que em nós
também nasça/ o gesto de dar e servir!
4. Assim como o pai de família,/ os dons entre os filhos partilha,/ tu fazes por nós
maravilhas:/ é eterno e fiel teu amor!
5. Tão fracos, em ti somos fortes,/ vencemos o mal e a morte!/ Em ti o repouso e a
sorte/ de quem se alimenta. da fé!
6. Feliz de quem foi convidado,/ e, atento, ouviu teu chamado!/ Na terra será saciado/
e, à mesa do céu, sentará.
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10.Comunhão (15ºDom.):

(Cantos de Abertura e Comunhão- Parábolas – Ed. Paulus)

1.A semente que caiu pela estrada,/ pelos pássaros levada,/ solo duro e infecundo./ No
coração a palavra até chegou,/ mas a vida não gerou,/ foi mais forte a voz do mundo!
Só depende do nosso coração/ pra semente germinar e até frutificar./ Quem semeia
não faz distinção,/ simplesmente/ ele sai a semear!
2.A semente que caiu por entre as pedras,/ sem firmeza e sem regas,/ foi secando até
morrer./ É o coração que a palavra logo acolhe,/ mas, sem base se encolhe,/ no primeiro
escurecer!
3.A semente entre os espinhos sufocada,/ toda a luz foi abafada/ não se viu frutificar./
A palavra regenera o coração,/ mas além da ambição,/ não se vê se libertar!
4.A semente que o bom solo recebeu/ ficou forte e floresceu,/ muito vai frutificar./ O
coração que a palavra vivencia,/ seu exemplo anuncia,/ faz o reino aumentar!
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11.Comunhão (16º Dom.):

(Cantos de Abertura e Comunhão- Parábolas – Ed. Paulus)

1.A melhor semente do trigal,/ foi plantada pelo lavrador,/ em noite em que todos
dormiam,/ o inimigo semeou o desamor.
Joio e trigo são assemelhados,/ é difícil mesmo os distinguir,// só ouvindo a palavra
de Jesus,/ que poderemos discernir.(2x)
2.Deixa que arranquemos todo o joio,/ para preservar o seu trigal,/ disse o Senhor, bem
cauteloso,/ pra não prejudicar o bem atado ao mal.
3.Joio e trigo crescerão bem juntos,/ joio será colhido primeiro,/ amarrado em feixes
para ser queimado,/ e o trigo recolhido em meu celeiro!
4.Ter firmeza na fé e no amor/ dia e noite até o arrebol,/ quem tiver ouvidos então ouça/
para um dia ser brilhante como o sol.
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Transfiguração do Senhor -06/08-

“Este é meu Filho amado, no qual eu pus todo meu agrado”

Refrão Orante: (Frei Luiz Turra - 36º Enc. Canto Litúrgico Arq. Goiânia)
Não nos cansemos de fazer o bem!/ Não nos cansemos de fazer o bem!
01.Abertura: (Cantos de Abertura e Comunhão- Parábolas – Ed. Paulus)
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1.É muito bom, ó nosso Deus, do céu provar,/ mas tu convidas a montanha a descer./ E
enfrentar toda e qualquer dificuldade,/ para fazer este teu Reino acontecer.
Transfigurados, ó Senhor, em tua imagem,/ seremos sempre testemunhas da
mensagem,/ do teu amor, da tua cruz e tua glória,/ que nossos atos resplandeçam
tua memória.
2.Ordem do Pai: “Este é meu filho muito amado”./ Sejam felizes façam o que ele vos
disser./ A humildade, a mansidão e a caridade,/ são estes passos pra escutar o que Deus
quer.
3. Toda a verdade no Tabor bem revelada./ Exprime a vida e o sonho do cristão./
Tomando a cruz em toda sua caminhada,/ transfigurando o seu próprio coração.
02.Ato Penitencial: (CD Ordinário da Missa - Partes Fixas)
1.Senhor, tende piedade de nós./ Senhor, tende piedade de nós.
2.Cristo, tende piedade de nós./ Cristo, tende piedade de nós.
3.Senhor, tende piedade de nós./ Senhor, tende piedade de nós... de nós!
03. Hino do “Glória”: (Canto Pastoral’ 2010, Ir. Custódia)
1.-Glória a Deus nos altos céus!/ Paz na terra aos seus amados!/ A vós louvam, Rei
celeste,/ Os que foram libertados./ -Deus e Pai, nós vos louvamos/ Adoramos,
bendizemos;/ Damos glória ao vosso nome,/ Vossos dons agradecemos.
Glória a Deus!/ Glória a Deus!/ Glória a Deus!/ Glória a Deus!
2.-Senhor nosso, Jesus Cristo,/ Unigênito do Pai,/ Vós, de Deus Cordeiro Santo,/ Nossas
culpas perdoai!/ -Vós, que estais junto do Pai/ Como nosso intercessor,/ Acolhei nossos
pedidos,/ Atendei nosso clamor!
Glória a Deus!/ Glória a Deus!/ Glória a Deus!/ Glória a Deus!
3. Vós somente sois o Santo,/ O Altíssimo, o Senhor,/ Com o Espírito Divino,/ De Deus
Pai no esplendor!
Amém!/ Amém!/ Amém!/ Amém!
04.Salmo Responsorial Sl. 97(96): (Melodia específica)

Deus é Rei, é o Altíssimo, muito acima do universo.
05.Aclamação ao Evangelho: (Melodia C) (CD Liturgia VI, 25)
Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia!/ Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia!
Eis meu Filho muito amado,/ nele está meu bem querer,/ escutai-o todos vós!
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06.Apres. dos Dons e Partilha: (CD Festas Litúrgicas II)

Quem nos separará?/ Quem vai nos separar/ do amor de Cristo?/ Quem nos
separará?/ Se Ele é por nós, quem será, quem será contra nós?/ Quem vai nos
separar do amor de Cristo, quem será?
1.Nem a espada,/ ou perigo,/ nem os erros do meu irmão,/ nenhuma das criaturas/ nem
a condenação.
2.Nem a vida,/ nem a morte,/ a tristeza ou aflição./ Nem o passado, nem o presente,/ o
futuro, nem opressão.
3.Nem as alturas,/ nem os abismos,/ nem tampouco a perseguição./ Nem a angústia, a
dor ou a fome,/ nem a tribulação.
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07.Louvação (Sl 8 ):

(Ofício Divino das Comunidades)

1.-Teu nome é, Senhor, maravilhoso,/ por todo o universo conhecido;/ o Céu
manifesta a tua glória,/ com teu resplendor, é revestido.
-Até por crianças pequeninas/ perfeito louvor te é cantado;/ é força que barra o inimigo,/
reduz ao silêncio o adversário.
2.-Olhando este céu que modelaste,/ a lua e as estrelas a conter;/ que é, ó Senhor, o ser
humano/ pra tanto cuidado merecer?
-A um Deus semelhante o fizeste,/ coroado de glória e de valor;/ de ti recebeu poder e
força/ de tudo vencer e ser senhor:
3.-Dos bois, das ovelhas nos currais,/ das feras que vivem pelas matas;/ dos peixes do
mar, dos passarinhos,/ de tudo o que corta o ar e as águas.
-Teu nome é, Senhor, maravilhoso,/ por todo o universo conhecido;/ o Céu manifesta a
tua glória,/ com teu resplendor, é revestido.
4.A ti seja dada toda a glória,/ Deus, fonte de vida e verdade,/ Amor maternal que rege
a História,/ vem, fica pra sempre ao nosso lado.
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08.Comunhão: (CF’ 2011)

“Este é meu Filho muito amado: Escutai-o todos vós!”/ Então o vosso coração se
alegrará, e em vossos olhos brilhará a sua luz!
1.A beleza da glória celeste/ que a Igreja esperando procura,/ Cristo a mostra no alto do
monte,/ onde mais que o sol claro fulgura.
2.Este fato é nos tempos notável:/ ante Pedro,/ Tiago e João,/ Cristo fala a Moisés e a
Elias/ sobre a sua futura Paixão.
3.Testemunhas da lei, dos profetas/ e da graça estando presentes,/ sobre o Filho, Deus
Pai testemunha,/ vindo a voz duma nuvem luzente.
4.Com a face brilhante de glória,/ Cristo hoje mostrou no Tabor/ o que Deus tem no céu
preparado/ aos que o seguem, vivendo no amor.
5.Da sagrada visão o mistério/ ergue aos céus o fiel coração./ E, por isso, exultante de
gozo,/ sobe a Deus nossa ardente oração.
6.Pai e Filho, e Espírito Amor,/ um só Deus, vida e paz, Sumo Bem,/ concedei-nos por
vossa presença/ esta glória no Reino. Amém!

36

18º, 19º, 21º e 22º Domingos do Tempo Comum -02 a 30/08Refrão Orante: (Frei Luiz Turra - 36º Enc. Canto Litúrgico Arq. Goiânia)

Não nos cansemos de fazer o bem!/ Não nos cansemos de fazer o bem!
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01.Abertura: (Cirineu Kuhn)

1.Como membro desta Igreja peregrina,/ recebi de Jesus Cristo uma missão:/ de levar a
Boa Nova a toda gente,/ a Verdade, a Paz e o Perdão.
Envia, envia, Senhor,/ operários para a messe./ Escuta, escuta esta prece,/
multidões te esperam, Senhor!
2.Por caminhos tão difíceis, muita gente/ vai andando sem ter rumo e direção./ Não
conhecem a verdade do Evangelho,/ que liberta e dá força ao coração.
3.A missão nos acompanha dia a dia,/ na escola, no trabalho e no lar./ Precisamos ser
no mundo testemunhas/ pra que Deus possa em nós se revelar.
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02.Ato Penitencial: (CD Ordinário da Missa - Partes Fixas)

1.Senhor, tende piedade de nós./ Senhor, tende piedade de nós.
2.Cristo, tende piedade de nós./ Cristo, tende piedade de nós.
3.Senhor, tende piedade de nós./ Senhor, tende piedade de nós... de nós!
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03. Hino do “Glória”:

(Canto Pastoral’ 2010, Ir. Custódia)

1.-Glória a Deus nos altos céus!/ Paz na terra aos seus amados!/ A vós louvam, Rei
celeste,/ Os que foram libertados./ -Deus e Pai, nós vos louvamos/ Adoramos,
bendizemos;/ Damos glória ao vosso nome,/ Vossos dons agradecemos.
Glória a Deus!/ Glória a Deus!/ Glória a Deus!/ Glória a Deus!
2.-Senhor nosso, Jesus Cristo,/ Unigênito do Pai,/ Vós, de Deus Cordeiro Santo,/ Nossas
culpas perdoai!/ -Vós, que estais junto do Pai/ Como nosso intercessor,/ Acolhei nossos
pedidos,/ Atendei nosso clamor!
Glória a Deus!/ Glória a Deus!/ Glória a Deus!/ Glória a Deus!
3. Vós somente sois o Santo,/ O Altíssimo, o Senhor,/ Com o Espírito Divino,/ De Deus
Pai no esplendor!
Amém!/ Amém!/ Amém!/ Amém!
04.Salmo Responsorial: (CD Cantando os Salmos ano A – Ir. Miria)
18º Dom. (02/08) Sl. 144(145) (Melodia 2)
Vós abris a vossa mão, e saciais os vossos filhos.
19º Dom. (09/08) Sl. 84(85) (Melodia 3)

Mostrai-me, ó Senhor, vossa bondade,/ e a vossa salvação nos concedei!
21º Dom. (23/08) Sl. 137(138) (Melodia 3)
Ó Senhor, vossa bondade é para sempre! Completai em mim a obra começada!
22º Dom. (30/08) Sl. 62(63) (Melodia 3)
A minh’alma tem sede de vós/ como a terra sedenta, ó meu Deus!
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05.Aclamação ao Evangelho: (Melodia C) (CD Liturgia VI, 25)

Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia!/ Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia!
18º Dom.: O homem não vive somente de pão,/ mas vive de toda palavra que sai/ da
boca de Deus, não só de pão,/ Amém. Aleluia, Aleluia!
19º Dom.: Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor;/ eu espero na sua
palavra,/ hosana, ó Senhor, vem, me salva!
21º Dom.: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha Igreja; e os poderes do
reino das trevas jamais poderão contra ela!
22º Dom.: Que o Pai do Senhor Jesus Cristo/ nos dê do saber o espírito;/ conheçamos,
assim, a esperança/ à qual nos chamou, como herança!
06.Apresentação dos Dons: (L.: Mª de Fátima Oliveira; M.:Giovani Rodrigues)
Gm
Cm
F7
Gm
Cm
Bendito sejas, Senhor Deus,/ pelo vinho e pelo pão:/ vão tornar-se no caminho/
A7
D Gm
alimento e salvação!
Gm
D
Gm
1.Ó Senhor, neste altar colocamos,/ com ofertas de pão e de vinho,/ alegria, esperança
Cm
A7
D
Gm
e angústia,/ que são parte do nosso caminho.
2.Mesmo quando forçado a partir/ e deixar sua terra natal,/ este povo caminha contigo,/
e confia na tua promessa.
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3.Se os estranhos nos vêm perguntar:/ "Povo errante, pra onde tu vais?"/ nós dizemos:
"Com Deus caminhamos,/ para o amor, a verdade e a paz!"
4.És um Deus peregrino na História,/ Deus fiel, que caminha à frente/ do teu povo, que
luta, à procura/ do seu chão, com coragem valente.
08.Partilha (Cel. da Palavra): (L. M.: João Bento- MOBON)
D
E
A
F#m
Bm
E
A A7
Deus ama quem doa com alegria / e quem no dia a dia ajuda os irmãos. /
D
E
A
F#m
Bm
E
Deus ama quem tem as mãos abertas, / quem faz a sua oferta de todo o
A
coração.
A
E
1. Aqui trazemos o que somos, vivemos um momento de encontro com Jesus. /
D
E
E7
A A7
Ele se fez a grande oferta ao Pai, na hora certa, morrendo em uma Cruz.
2.Tolo quem guarda só pra si, não sabe repartir os dons que recebeu./
Sábio quem sabe partilhar a quem necessitar um pouco do que é seu.
08.Louvação: (Mauro Giovanelli -Paróquia S. Antônio de Pádua - Iconha-ES)
D G
D
G
D
A
G
Senhor, Te louvamos,/ pelas maravilhas que Tu fazes em nosso favor./ Senhor, Te
D
G
A
D
louvamos,/ pelas maravilhas que nos dais por vosso amor.
D
G
D
G
D
G
1.Senhor nós te louvamos,/ pelo vento e pelo sol,/ pela chuva e pela terra,/ e pelo
A D
alimento.
2.Senhor nós te louvamos/ pela água e pelo fogo,/ pela lua e pela noite,/ e pelo infinito.
3.Senhor nós te louvamos/ pelo amor e a felicidade/ pela flor e a amizade/ e pela alegria.
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09.Comunhão (18º Dom.): (CD Avancem para águas mais profundas)

01.Se a missão se faz cansaço/ Jesus convida a descansar/ e se há ovelhas sem pastor/ é
necessário delas cuidar.
“Dai-lhes vós mesmos de comer/ o meu corpo que se faz pão”./ - diz Jesus a seus
amigos./ Partilhar é vocação!/ Partilhar é vocação!
02.E se a hora vai adiantada/ e despedir se faz tentação/ a nossa fé seja mais forte/ para
servir nossos irmãos.
03.A quem duvida do seu pouco/ Jesus pergunta: O que tens? Vai ver!/ Então responda:
Senhor, este pouco/ partilhando Tu fazes crescer.
04.E se nos sentamos sobre a relva/ a qual nos conduz o Bom Pastor./ Nossa união
expresse sempre/ o pão de Deus, sinal de Amor.
05.Os nossos pães, os nossos peixes/ abençoados pelo Senhor,/ saciarão todos os
presentes./ Que fartura!/ Cantem louvor!
06.E se ainda hoje nós repetimos/ aqueles gestos que fez o Senhor,/ não haverá mais
fome e sede/ nosso Batismo terá seu valor.
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10.Comunhão: (Ir. Miria T. Kolling)

Foi com eterno amor/ que Eu, o teu Senhor, / te escolhi, chamei à vida!/ E te
sustento assim,/ no mesmo amor sem fim:/ dou-te a minha Vida, escondida neste
pão,/ pra que vás, também, fazer o bem, ser comunhão!
1.Por ti chamado,/ para ser mais,/ eu quero, lado a lado,/ viver da tua paz!
2.Livre te sigo,/ ó meu Senhor;/ serei assim, contigo,/ mais vida, pão de amor!
3.Canto a alegria/ da vocação:/ te sirvo cada dia,/ no outro, meu irmão!
4.Feliz procuro/ a tua luz,/ pois, mesmo no escuro,/ tua graça me conduz!
5.Longo é o caminho/ que leva aos céus:/ Tu és, no pão e vinho,/ sustento aos passos
meus!
6.Na tua entrega, /plena e total:/ meu ser que um sim carrega/ de vida radical!
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Assunção de Nossa Senhora – 16/08
“Bendita és tu entre as mulheres”!

Refrão Orante: (Frei Luiz Turra - 36º Enc. Canto Litúrgico Arq. Goiânia)
Não nos cansemos de fazer o bem!/ Não nos cansemos de fazer o bem!
01.Abertura:

(CD Maria, Mãe de Jesus)

1.Tu és bendita entre todas as mulheres./ Foste escolhida para Mãe do Salvador./ Tu és
a glória e alegria do teu povo./ És nosso orgulho, nossa Mãe e nosso amor!
Ave Maria, cheia de graça! Bendito aquele que nasceu do teu amor! (bis)
2.Tu és formosa, de beleza encantadora,/ nenhum pecado empobreceu os planos teus./
Tu és a serva que tornou-se uma Rainha./ Tu és a filha transformada em Mãe de Deus!
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02.Ato Penitencial: (CD Ordinário da Missa - Partes Fixas)
1.Senhor, tende piedade de nós./ Senhor, tende piedade de nós.
2.Cristo, tende piedade de nós./ Cristo, tende piedade de nós.
3.Senhor, tende piedade de nós./ Senhor, tende piedade de nós... de nós!
03. Hino do “Glória”: (Canto Pastoral’ 2010, Ir. Custódia)
1.-Glória a Deus nos altos céus!/ Paz na terra aos seus amados!/ A vós louvam, Rei
celeste,/ Os que foram libertados./ -Deus e Pai, nós vos louvamos/ Adoramos,
bendizemos;/ Damos glória ao vosso nome,/ Vossos dons agradecemos.
Glória a Deus!/ Glória a Deus!/ Glória a Deus!/ Glória a Deus!
2.-Senhor nosso, Jesus Cristo,/ Unigênito do Pai,/ Vós, de Deus Cordeiro Santo,/ Nossas
culpas perdoai!/ -Vós, que estais junto do Pai/ Como nosso intercessor,/ Acolhei nossos
pedidos,/ Atendei nosso clamor!
Glória a Deus!/ Glória a Deus!/ Glória a Deus!/ Glória a Deus!
3. Vós somente sois o Santo,/ O Altíssimo, o Senhor,/ Com o Espírito Divino,/ De Deus
Pai no esplendor!
Amém!/ Amém!/ Amém!/ Amém!
04.Salmo Responsorial 44(45):

(Melodia específica)

À vossa direita se encontra a rainha, com veste esplendente de ouro de Ofir.
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05.Aclamação ao Evangelho: (Canto Pastoral’10, Ir. Custódia)

Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia! (bis)
“Ó mulher cheia de graça”, disse o anjo do Senhor/ nosso Deus te escolheu pra ser mãe
do Salvador.
(ou texto do dia)
Maria é elevada ao céu,/ alegram-se os coros dos anjos./ Maria é elevada ao céu,/
alegram-se os coros dos anjos.
06. Ladainha de Nossa Senhora: (Canto Pastoral’10, Ir. Custódia)
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Ouve, Mãe, a nossa voz!/ Intercede a Deus por nós! (bis)
1.Ó Maria, Mãe de Deus, ORA POR NÓS!/ Vem conosco caminhar, ORA POR NÓS!/
Para sermos mensageiros, ORA POR NÓS!/ Da esperança e da paz. ORA POR NÓS!
2.Tu ó Mãe educadora, ORA POR NÓS!/ És mulher de oração, ORA POR NÓS!/
És discípula do Mestre, ORA POR NÓS!/ Da esperança e da paz. ORA POR NÓS!
3.Que em todos nossos lares, ORA POR NÓS!/ Haja o pão de cada dia, ORA POR
NÓS!/ A saúde e a alegria, ORA POR NÓS!/ O perdão que traz a paz. ORA POR NÓS!
4.Pelos pais, as mães e os filhos, ORA POR NÓS!/ Sob a luz da mesma fé, ORA POR
NÓS!/ Vivam sempre bem unidos, ORA POR NÓS!/ Pelos laços do amor. ORA POR
NÓS!
5.Neste mundo tão violento, ORA POR NÓS!/ Prevaleça a ternura, ORA POR NÓS!/
Nos momentos mais difíceis, ORA POR NÓS!/ Nunca falte a esperança. ORA POR
NÓS!
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07.Apresentação dos Dons e Partilha:

(Cantai ao Senhor, 987)

Imaculada, Maria de Deus/ Coração pobre acolhendo Jesus,/ Imaculada, Maria do
povo,/ Mãe dos aflitos que estão junto à cruz.
1. Um coração que era “Sim” para a vida,/ um coração que era “Sim” para o irmão./ Um
coração que era “Sim” para Deus:/ Reino de Deus renovando este chão.
2. Olhos abertos pra sede do povo,/ passo bem firme que o medo desterra./ Mãos
estendidas que os tronos renegam:/ Reino de Deus que renova esta terra.
3. Faça-se ó Pai, vossa plena vontade:/ Que os nossos passos se tornem memória./ Do
amor fiel que Maria gerou:/ Reino de Deus atuando na história.
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08.Louvação: (Mauro Giovanelli -Paróquia S. Antônio de Pádua - Iconha-ES)
Senhor, Te louvamos,/ pelas maravilhas que Tu fazes em nosso favor./ Senhor, Te
louvamos,/ pelas maravilhas que nos dais por vosso amor.
1.Senhor nós te louvamos,/ pelo vento e pelo sol,/ pela chuva e pela terra,/ e pelo
alimento.
2.Senhor nós te louvamos/ pela água e pelo fogo,/ pela lua e pela noite,/ e pelo infinito.
3.Senhor nós te louvamos/ pelo amor e a felicidade/ pela flor e a amizade/ e pela alegria.
09.Comunhão: (Dom Carlos Alberto Navarro - Cantai ao Senhor, 984)
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1.Quando teu Pai revelou o segredo a Maria,/ que pela força do Espírito, conceberia/ a
ti, Jesus, ela não hesitou logo em responder:/ “Faça-se em mim, pobre serva, o que a
Deus aprouver!”
-Hoje imitando Maria que é imagem da Igreja,/ nossa família outra vez te recebe e
deseja,/
cheia de fé, de esperança e de amor dizer sim a Deus:/ Eis aqui os teus servos Senhor!
Que a graça de Deus,/ cresça em nós sem cessar!/ E de Ti, nosso Pai, venha o
Espírito Santo de amor,/ pra gerar e formar:/ Cristo em nós!
2.Por um decreto do Pai ela foi escolhida,/ para gerar-te, ó Senhor, que és origem da
Vida;/ cheia do Espírito Santo no corpo e no coração,/ foi quem melhor cooperou com
a tua missão.
-Na comunhão recebemos a Ti, Filho Santo,/ e vem contigo o Espírito e o Pai
sacrossanto;/ vamos agora ajudar-te no plano da salvação:/ Eis aqui os teus servos,
Senhor!
3.No coração de Maria, no olhar doce, terno,/ sempre tiveste na vida um apoio materno./
Desde Belém, Nazaré, só viveu para te servir;/ quando morrias na Cruz tua Mãe estava
ali.
Mãe amorosa da Igreja, quer ser nosso auxílio,/ reproduzir no cristão as feições de teu
Filho./ Como ela fez em Caná, nos convida a te obedecer:/ Eis aqui os teus servos
Senhor!
4.De outra Mãe, a Igreja, um dia nascemos;/ pelo Batismo, tua vida imortal recebemos./
Sendo fiel conservou tuas palavras e transmitiu/ a nós seus filhos amados, a ti conduziu.
Vendo que os homens têm fome de amor e verdade,/ tantos são pobres e fracos, sem paz
e amizade,/ deste à Igreja a missão de gerar-te nos corações:/ Eis aqui os teus servos,
Senhor!

51

10.Louvor Final: (D.R.)

1.Socorrei-nos, ó Maria,/ neste nosso caminhar./ Os doentes, os aflitos,/ vinde todos
consolar!
Vosso olhar a nós volvei,/ vossos filhos protegei!/ Ó Maria,/ Mãe da Igreja,/ vossos
filhos socorrei!/ Ó Maria, ó Maria;/ vossos filhos socorrei!/
2.Convertei os pecadores/ para que voltem a Deus!/ De nós todos sede guia/ no caminho
para os céus!
3.Visitai os que padecem/ aliviando-lhes a dor./ E a nós todos convertei-nos:/
testemunhas do Senhor!
3.Dai saúde ao corpo enfermo,/ templo santo do Senhor!/ E a nós todos socorrei-nos,/
Mãe de Cristo Salvador!
4.Nas angústias e receios,/ sede, ó Mãe, a nossa luz!/Dai-nos sempre fé e confiança/ no
amor do bom Jesus!
5.Que tenhamos cada dia/ pão e paz em nosso lar!/ E de Deus a santa graça/ para sempre
nos amar!
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23º, 24º, 25º e 26º Domingos do Tempo Comum. -06 a 27/09-

Refrão Orante: (Ir. Agostinha V. Melo)

Nossos olhos/ ganharão/ nova luz/ com a tua presença/ Jesus.
01.Abertura:

( Pe. José Weber- Cantos de Abertura e Comunhão – Paulus)

Nós somos muitos,/ mas formamos um só Corpo,/ que é o Corpo do Senhor, a sua
Igreja;/ pois todos nós participamos do mesmo Pão da unidade, / que é o Corpo do
Senhor,/ a Comunhão.
1.O pão que reunidos nós partimos/ é a participação / do Corpo do Senhor.
2.O cálice por nós abençoado / é a nossa comunhão / no Sangue do Senhor.
3.À ordem do Senhor obedecendo, / celebramos a memória / da nossa redenção.
4.Da Ceia do Senhor participando, / pelo Espírito seremos / unidos num só Corpo.
5.Seu Corpo e seu Sangue comungando, / sua morte anunciamos, / até que Ele venha.
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02.Ato Penitencial: (Letra: Missal Romano; Música: Comunidade Recado)
(E) F#m
C#m D
C#m Bm
F#m D
E
A DE
1.Senhor, que viestes, não para condenar,/ mas para perdoar,/ tende piedade de nós.
A
D
A
D
C#m
Bm
A
Senhor, tende piedade de nós,/ tende piedade de nós,/ piedade de nós! (bis)
2.Cristo, que vos alegrais pelo pecador/ arrependido,/ tende piedade de nós.
Cristo, tende piedade de nós,/ tende piedade de nós,/ piedade de nós! (bis)
3.Senhor, que muito perdoais a quem muito ama, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós,/ tende piedade de nós,/ piedade de nós! (bis)
03. Hino do “Glória”: (Coral N. S. das Dores-Juazeiro do Norte-CE)
Am
Dm
Am Dm
Am
B7
Glória, Glória, Glória,/ Glória a Deus nas alturas/ e paz na terra/ aos homens por
Am
Ele amados! (2x)
Dm Em
Am
Dm Em
Am Dm
Em
1.-Deus e Pai, nós vos louvamos,/ adoramos, bendizemos;/ damos glória ao vosso
Am F
G
Am
nome,/ vossos dons agradecemos.
Dm
Em
Am
Dm Em
Am Dm
Em
Am F
-Senhor nosso, Jesus Cristo,/ Unigênito do Pai,/ Vós, de Deus Cordeiro Santo,/ nossas
G
Am
culpas perdoai!
2.-Vós, que estais junto do Pai,/ como nosso intercessor,/ acolhei nossos pedidos,/
atendei nosso clamor!
-Vós somente sois o Santo,/ o Altíssimo, o Senhor,/ com o Espírito Divino,/ de Deus
Pai no esplendor!
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04.Acolhida da Palavra: (Pe. Zezinho)

A palavra do Senhor quando chegou,/ desinstalou meu coração./ Ao chegar desafioume a exigir/ uma resposta de sim ou não.
É fácil dizer sim,/ é fácil dizer não./ Mas dói depois do sim,/ e dói depois do não.
A palavra do Senhor/ depois que ela passou,/ nada mais/ será do jeito que já foi.(2x)
05.Salmo Responsorial: (CD Cantando os Salmos ano A – Ir. Miria)
23ºDom.(06/09) Sl. 94(95) (Melodia 4)

Não fecheis o coração, ouvi, hoje, a voz de Deus!
24ºDom.(13/09)Sl. 102(103) (Melodia 4)
O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso.
25ºDom.(20/09) Sl. 144(145) (Melodia 4)
O Senhor está perto da pessoa que o invoca!
26ºDom.(27/09) Sl. 24(25) (Melodia 4)
Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e compaixão!
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06.Aclamação ao Evangelho: (Melodia D)

(CDLiturgia VII, 7)

Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia!/ Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia!
23º Dom.: O Senhor reconciliou o mundo em Cristo,/ confiando-nos sua Palavra;/ a
Palavra da reconciliação,/ a Palavra que hoje, aqui, nos salva.
24º Dom.: Eu lhes dou este novo mandamento/ nova ordem, agora, lhes dou;/ que se
amem vocês, mutuamente,/ como eu os amei,/ diz o Senhor!
25º Dom.: Vinde abrir o nosso coração, Senhor;/ ó Senhor, abre o nosso coração,/ e,
então, da Palavra do teu Filho,/ vamos ter, ó Senhor, compreensão!
26º Dom.: Minhas ovelhas escutam a minha voz,/ minha voz estão elas a escutar;/ eu
conheço, então, minhas ovelhas,/ que me seguem, comigo a caminhar!
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07.Apresentação dos Dons: (L.: João de Araújo / M.: Frei Luiz Turra)

1.Deixa aqui tua oferta sobre o altar,/ vai primeiro abraçar o teu irmão./ E depois poderás
apresentar/ ao teu Deus o louvor de teu perdão.
Somos, Senhor, o teu povo,/ hóstias também neste altar./ Vidas que agora se
alegram / de sempre mais perdoar.
2.Oferendas sem paz não têm valor,/ sem amor tu não podes ter a paz./ Se, porém,
sepultares teu rancor,/ meu perdão redentor também terás.
3.Abre, pois, ao irmão teu coração,/ busca aqui o teu Deus sempre imitar;/ mãos abertas
na cruz tu vês, então,/ para sempre acolher e perdoar
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08.Partilha (Cel. da Palavra): (L. M.: Pe. Everaldo Peixoto )

E todos/ repartiam o pão / e não havia/ necessitados entre eles. (bis)

1.E todos eram um coração, uma só vida; / ninguém dizia seus, os bens que possuía./ Eles
tomavam o alimento com alegria/ e cativavam do seu povo a simpatia.

2.Nossos irmãos repartiam os seus bens,/ fraternalmente, tinham tudo em comum./ E
era grande a alegria e união,/ no dia a dia e ao partir o pão.
3. Hoje de novo a Palavra nos reúne/ e com a mesma união e alegria,/ alimentados nesta
casa, em oração,/ para sairmos pelo mundo em missão.
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09.Louvação: (Claudiomir Pereira, Paróquia de N.S. Mãe dos Homens, Iúna-ES)
C
F
C F
C
1.Senhor, queremos louvar e te agradecer,/ pelo verde das florestas,/ os pássaros
Dm
G
C
F
C
F
cantando ao amanhecer./ Pelo ar que respiramos/ e tudo o que o Senhor criou./ Pela
C
Dm
G
beleza da flor,/ que o universo inteiro perfumou.
F
G
C
Am D
Queremos te agradecer, Senhor,/ em nossa oração,/ pelo sol que ilumina toda a
G
F
G
C
Am D
imensidão./ As noites de lua cheia,/ a chuva que cai no sertão,/ as nascentes
G
C
cristalinas que formam o ribeirão.
2.Senhor, queremos louvar e te agradecer,/ pelo azul do céu,/ estrelas brilhando ao
anoitecer./ A santa Palavra,/ que o Senhor nos ensinou,/ para toda humanidade/ o
evangelho proclamou.
Queremos te agradecer, Senhor,/ com alegria no coração,/ pela água que sacia/ a
sede da população./ Os frutos que colhemos,/ da nossa cultivação,/ por não deixar
faltar na mesa/ a nossa alimentação.
10.Comunhão (23º e 24ºDom.): (Ir. Miria T. Kolling)
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Temos fome de Eucaristia,/ temos fome de Ti, Senhor!/ És o Pão que nos sacia,/ És
a fonte do nosso amor!
1.Temos fome da tua Palavra,/ que é mistério de fé e luz!/ Verbo Eterno feito Carne,/
Nossa Vida és Tu, Jesus!
2.Temos fome da Plena Vida,/ que nos dás na "fração do Pão"./ Tua entrega sem medida/
já é em nós ressurreição!
3.Temos fome do dom profundo:/ Santa Ceia, Divino Amor!/ Mesa farta, altar do
mundo,/ Terra e céu, num só louvor!
4.Temos fome de unidade,/ de partilha e comunhão!/ Este pão da caridade/ nos sustenta
na missão!
5.Temos fome da tua glória,/ que sacia o povo teu!/ Caminhamos na história,/
construindo o novo céu!
11.Comunhão (25º e 26º Dom.):
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(CD Queremos ver Jesus)

01.Feliz quem permanece à escuta do Senhor,/ convive com a verdade e se lança com
ardor/ a obra do seu Reino que a todos dá vigor/ trazendo ao nosso tempo bom perfume
e sabor!
“Venham todos trabalhar na minha vinha!”/ Quem nos convida é Jesus, nosso
Senhor./ Ele mesmo inaugurou o mundo novo./ E o seu Reino se constrói com muito
amor.
02.Feliz de quem caminha pelas vias do amor/ com passos ritmados sempre avante e
sem temor:/ celebra a bondade e a justiça do Senhor/ e dança de alegria mesmo quando
existe a dor.
03.Feliz quem comunica os prodígios do Senhor/ e faz de sua vida um poema de louvor./
Proclama sem reservas o primado do Amor/ o qual venceu o mundo em beleza e fulgor!

Exaltação da Santa Cruz – 14/09-

“Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho Unigênito.”

01.Abertura: (CD Festas Litúrgicas IV ,8)

Nossa glória é a Cruz,/ onde nos salvou Jesus. (bis)
1.Nós devemos gloriar-nos/ nesta Cruz de salvação:/ Traz-nos vida e liberdade/ e nos
dá ressurreição.
2.Foi preciso ao Senhor,/ para entrar na sua glória,/ ser na cruz crucificado:/ é o caminho
da vitória.
3.E quem quer viver unida/ sua vida à de Jesus,/ não terá outro caminho:/ “Pela Cruz se
chega à Luz!”.
02.Ato Penitencial: (Letra: Missal Romano; Música: Comunidade Recado)
1.Senhor, que viestes, não para condenar,/ mas para perdoar,/ tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós,/ tende piedade de nós,/ piedade de nós!
2.Cristo, que vos alegrais pelo pecador/ arrependido,/ tende piedade de nós.
Cristo, tende piedade de nós,/ tende piedade de nós,/ piedade de nós!
3.Senhor, que muito perdoais a quem muito ama, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós,/ tende piedade de nós,/ piedade de nós!
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03. Hino do “Glória”: (Coral N. S. das Dores-Juazeiro do Norte-CE)
Glória, Glória, Glória,/ Glória a Deus nas alturas/ e paz na terra aos homens por
Ele amados! (2x)
1.-Deus e Pai, nós vos louvamos,/ adoramos, bendizemos;/ damos glória ao vosso
nome,/ vossos dons agradecemos.
-Senhor nosso, Jesus Cristo,/ Unigênito do Pai,/ Vós, de Deus Cordeiro Santo,/ nossas
culpas perdoai!
2.-Vós, que estais junto do Pai,/ como nosso intercessor,/ acolhei nossos pedidos,/
atendei nosso clamor!
-Vós somente sois o Santo,/ o Altíssimo, o Senhor,/ com o Espírito Divino,/ de Deus
Pai no esplendor!
04.Salmo Responsorial 78(77): (melodia específica)

Das obras do Senhor, ó meu povo não te esqueças!
05.Aclamação ao Evangelho: (Melodia D) (CDLiturgia VII, 7)
Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia!/ Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia!
Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo,/ e vos bendizemos porque pela Cruz remistes
o mundo.
06.Apresentação dos Dons: (L.: João de Araújo / M.: Frei Luiz Turra)
1.Deixa aqui tua oferta sobre o altar,/ vai primeiro abraçar o teu irmão./ E depois poderás
apresentar/ ao teu Deus o louvor de teu perdão.
Somos, Senhor, o teu povo,/ hóstias também neste altar./ Vidas que agora se
alegram / de sempre mais perdoar.
2.Oferendas sem paz não têm valor,/ sem amor tu não podes ter a paz./ Se, porém,
sepultares teu rancor,/ meu perdão redentor também terás.
3.Abre, pois, ao irmão teu coração,/ busca aqui o teu Deus sempre imitar;/ mãos abertas
na cruz tu vês, então,/ para sempre acolher e perdoar
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07.Partilha (Cel. da Palavra): (L. M.: Pe. Everaldo Peixoto )
E todos/ repartiam o pão / e não havia/ necessitados entre eles. (bis)

1.E todos eram um coração, uma só vida; / ninguém dizia seus, os bens que possuía./ Eles
tomavam o alimento com alegria/ e cativavam do seu povo a simpatia.

2.Nossos irmãos repartiam os seus bens,/ fraternalmente, tinham tudo em comum./ E
era grande a alegria e união,/ no dia a dia e ao partir o pão.
3. Hoje de novo a Palavra nos reúne/ e com a mesma união e alegria,/ alimentados nesta
casa, em oração,/ para sairmos pelo mundo em missão.
08.Comunhão: (CD Festas Litúrgicas IV, 9)

Ninguém pode se orgulhar a não ser nisto,/ nos orgulharmos na cruz de Jesus
Cristo,// Nele está a vida e a ressurreição,/ nele, a esperança de libertação. (2x)
1.Deus se compadece e de nós se compraz,/ em nós resplandece seu rosto de paz.
2.Pra que o povo encontre, Senhor, teu caminho./ E os povos descubram teu terno
carinho.
3.Que todos os povos te louvem, Senhor./ Que todos os povos te cantem louvor!
4.Por tua justiça se alegram as nações,/ com ela governas da praia aos sertões.
5.Que todos os povos te louvem Senhor./ Que todos os povos te cantem louvor!
6.O chão se abre em frutos, é Deus que abençoa!/ E brotem dos cantos do mundo esta
loa!
7.Ao Pai demos glória e ao Filho também./ Louvor ao Espírito Santo. Amém!
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27º, 28º, 29º e 30º Domingos do Tempo Comum. -04 a 25/10Refrão Orante: (CD Deus é Bom - Ir. Miria T. Kolling)

Eu me lanço nos teus braços, ó Senhor./ E coloco em tuas mãos o meu viver!/ Basta-me
a tua graça,/ basta-me o teu amor!
01.Abertura: (Frei Fabreti)
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O Senhor me chamou,/ e eu respondi: "Eis-me aqui!"/ O Senhor me chamou,/ e eu
respondi:/ "Eis-me aqui, Senhor!"
1.Para levar a Palavra que faz/ tudo na vida ser bem melhor;/ para anunciar novo tempo
e viver/ nova proposta que vem de Deus.
2.Pra proclamar que o amor é maior,/ e o novo Reino se faz de irmãos;/ pra semear novo
modo de ser:/ ir ao encontro do irmão no amor.
3.Para plantar a semente da paz/ num coração que abrigou rancor;/ para entoar a canção
do bem/ e entre as nações ser o seu sinal.
02.Ato Penitencial: (CD Vimos te louvar, ó Senhor)

1. Senhor, tende piedade de nós!/ Senhor, tende piedade de nós!
2.Cristo, tende piedade de nós!/ Cristo, tende piedade de nós!
3. Senhor, tende piedade de nós!/ Senhor, tende piedade de nós!
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03.Hino do “Glória”:

(Canto Pastoral’06, Ir. Custódia)

-Gloria a Deus nas alturas,/ e Paz na terra/ aos homens por Ele amados,/ 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
gloria!
-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,/ tende piedade de nós,/ tende
piedade de nós!
-Só vós sois o Santo,/ só vós, o Senhor,/ só vós o Altíssimo/ Jesus Cristo!
-Com o Espírito Santo,/ na gloria de Deus Pai,/ na gloria de Deus Pai./ Amém!
04.Salmo Responsorial: (CD Cantando os Salmos ano A – Ir. Miria)
27ºDom.(04/10) Sl. 79(80) (Melodia 5)

A vinha do Senhor é a casa de Israel.
28ºDom.(11/10)Sl. 22(23) (Melodia 5)
Na casa do Senhor habitarei eternamente.
29ºDom.(18/10) Sl. 95(96) (Melodia 5)
Ó Família das nações, daí ao Senhor poder e glória!
30º Dom. (25/10) Sl. 17(18) (Melodia 5)
Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força e salvação!
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05.Aclamação ao Evangelho : (Melodia E)

(Liturgia VII, 11)

Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia!/ Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia!
27º Dom.: Eu vos escolhi, foi do meio do mundo,/ a fim de que deis um fruto que dure./
Eu vos escolhi, foi do meio do mundo./ Amém! Aleluia! Aleluia! Amém!
28º Dom.: Que o Pai do Senhor, do Senhor Jesus Cristo/ nos dê do saber, do saber o
Espírito;/ conheçamos, assim, assim, a esperança/ à qual nos chamou, nos chamou,
como herança!
29º Dom.: Como astros no mundo vocês resplandeceram,/ mensagem de vida ao mundo
anunciem,/ da vida a Palavra ao mundo proclamem,/ quais astros luzentes no mundo
rebrilhem!
30º Dom.: Se alguém me ama, guardará minha Palavra,/ e meu Pai o amará, e a Ele nós
viremos./ Se alguém me ama, guardará minha Palavra,/ e meu Pai o amará, e a Ele nós
viremos.
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06.Apresentação dos Dons:

(CD Liturgia VI, Ed. Paulus)

1.Bendito e louvado seja/ o Pai nosso Criador,/ o pão que nos recebemos/ é prova do
seu amor./ O pão que nos recebemos,/ é prova do seu amor/ é o fruto de sua terra/ do
povo trabalhador./ O fruto de sua terra,/ do povo trabalhador,/ na missa é transformado,/
no corpo do Salvador.
Bendito seja Deus,/ bendito seu amor,/ bendito seja Deus, Pai onipotente, nosso
Criador.(bis)
2.Bendito e louvado seja,/ o Pai nosso criador,/ o vinho que recebemos,/ é prova do seu
amor./ O vinho que recebemos,/ é prova do seu amor,/ é o fruto de sua terra,/ do povo
trabalhador./ O fruto de sua terra,/ do povo trabalhador,/ na missa é transformado,/ no
sangue do Salvador.

68

07.Partilha (Cel. da Palavra): (Cantai ao Senhor, 521)

Os cristãos tinham tudo em comum/ dividiam seus bens com alegria!// Deus
espera que os dons de cada um/ se repartam com amor no dia a dia! (2x)
1.Deus criou este mundo para todos,/ quem tem mais é chamado a repartir,/ com os
outros o pão a instrução/ e o progresso: fazer o irmão sorrir.
2.Mas, acima de alguém que tem riquezas,/ está o homem que cresce em seu valor,/ e,
liberto, caminha para Deus,/ repartindo com todos o amor.
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08.Louvação: (Claudiomir Pereira, Paróquia de N.S. Mãe dos Homens, Iúna-ES)
D
A
D
D7
G
D A
Louvado sejas, Senhor,/ por todas as criaturas./ Tu és o Pai Criador,/ glorioso lá
D
nas alturas!
A
D
D7
D
1.Maravilhas no mundo Ele faz,/ tua bondade nos traz tanta paz./ Ele é nosso Pai
G
D
D
A
poderoso./ Exaltai ao Senhor glorioso!/ Ele está sempre ao nosso lado,/ e perdoa os
D
D7
G
D
A
D
nossos pecados./ Para sempre iremos te amar,/ com alegria queremos louvar.
2.Ele fez o céu e a terra,/ cachoeiras que vem lá da serra./ Por tudo que Ele criou,/ as
belezas que aqui deixou./ A natureza querida/ e as bênçãos de nossas vidas./
Agradeçamos com muito amor/ ao Supremo Deus Pai Criador.
09.Comunhão (27º Dom.):
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(CD Queremos ver Jesus)

01.Feliz quem permanece à escuta do Senhor,/ convive com a verdade e se lança com
ardor/ a obra do seu Reino que a todos dá vigor/ trazendo ao nosso tempo bom perfume
e sabor!
“Venham todos trabalhar na minha vinha!”/ Quem nos convida é Jesus, nosso
Senhor./ Ele mesmo inaugurou o mundo novo./ E o seu Reino se constrói com muito
amor.
02.Feliz de quem caminha pelas vias do amor/ com passos ritmados sempre avante e
sem temor:/ celebra a bondade e a justiça do Senhor/ e dança de alegria mesmo quando
existe a dor.
03.Feliz quem comunica os prodígios do Senhor/ e faz de sua vida um poema de louvor./
Proclama sem reservas o primado do Amor/ o qual venceu o mundo em beleza e fulgor!
10.Comunhão (28º Dom.):

(Cantos de Abertura e Comunhão CNBB)

O Senhor poderoso em amor/ um banquete pra nós preparou.(bis)/ Vinde todos
comer do manjar/ e do vinho mais fino provar! (bis)
1.Pois o reino do céu é uma festa/ que um rei preparou pra seu filho/ e mandou os seus
servos saírem/ convidando a todos amigos.
2.”Dizei, pois, que o banquete está pronto/ e que tudo já está preparado!”/ Mas por mais
que o rei insistisse,/ não vieram os seus convidados.
3.E o rei ficou foi desgostoso,/ ficou mesmo até indignado/ e mandou convidar todo
mundo/ para a festa do seu Filho amado.
4.E o salão ficou mesmo repleto/ dessa gente que o mundo despreza:/ dos sem vez, dos
sem voz, dos sem nada./ E os pequenos fizeram a festa!
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11.Comunhão (29º e 30º Dom.):

(Cantai ao Senhor.,630)

Feliz o homem que ama o Senhor/ e segue seus mandamentos./ O seu coração é
repleto de amor,/ Deus mesmo é seu alimento.
1.Feliz o que anda na lei do Senhor/ e segue o caminho que Deus lhe indicou:/ terá
recompensa no Reino do céu/ porque muito amou.
2.Feliz quem se alegra em servir o irmão,/ seguindo os preceitos que Deus lhe ensinou:/
verá maravilhas de Deus, o Senhor,/ porque muito amou.
3.Feliz quem confia na força do bem,/ segundo os caminhos da paz e o perdão:/ será
acolhido nos braços do Pai/ porque muito amou.
4.Feliz quem dá graças de bom coração/ e estende sua mão ao sem-voz e sem-vez:/ terá
no banquete um lugar para si/ porque muito amou.

72

12.Envio Final:

(Edmilson Aparecido)

1.Senhor, toma minha vida nova / antes que a espera desgaste anos em mim./ Estou
disposto ao que queiras,/ não importa o que seja,/ Tu chamas-me a servir.
Leva-me onde os homens/ necessitem de Tua palavra,/necessitem de força de
viver./ onde falte a esperança,/ onde tudo seja triste,/ simplesmente, por não saber
de Ti.
2.Te dou meu coração sincero, /para gritar sem medo,/ formoso é Teu amor./ Senhor,
tenho alma missionária/ conduza-me à terra/ que tenha sede de Ti.
3.E assim, eu partirei cantando,/ por terras anunciando/ Tua beleza, Senhor./ Te dou
meus passos sem cansaço,/ Tua história em meus lábios/ e força na oração.
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Nossa Senhora da Conceição Aparecida -12/10“Façam tudo o que Ele disser”!

01.Abertura:

(Cantai ao Senhor 3ª Ed. – 101)

Viva a Mãe de Deus e nossa, sem pecado, concebida!/ Salve Virgem Imaculada, ó Senhora
Aparecida!
1.Aqui estão vossos devotos, cheios de fé incendida, de conforto e de esperança, ó Senhora
Aparecida.
2.Virgem Santa, Virgem bela, Mãe amável, Mãe querida, amparai-nos socorrei-nos, ó Senhora
Aparecida.
3.Protegei a Santa Igreja, Mãe tenra e compadecida, protegei a nossa pátria, ó Senhora
Aparecida.
4.Amparai a todo clero, em sua terrena lida, para o bem dos pecadores, ó Senhora Aparecida.
5.Velai por nossos familiares, pela infância desvalida, pelo povo brasileiro, ó Senhora
Aparecida.

02.Ato Penitencial: (CD Vimos te louvar, ó Senhor)
1. Senhor, tende piedade de nós!/ Senhor, tende piedade de nós!
2.Cristo, tende piedade de nós!/ Cristo, tende piedade de nós!
3. Senhor, tende piedade de nós!/ Senhor, tende piedade de nós!
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03.Hino do “Glória”: (Canto Pastoral’06, Ir. Custódia)
-Gloria a Deus nas alturas,/ e Paz na terra/ aos homens por Ele amados,/ 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
gloria!
-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,/ tende piedade de nós,/ tende
piedade de nós!
-Só vós sois o Santo,/ só vós, o Senhor,/ só vós o Altíssimo/ Jesus Cristo!
-Com o Espírito Santo,/ na gloria de Deus Pai,/ na gloria de Deus Pai./ Amém!
04.Salmo Responsorial Sl. 44(45): (Melodia específica)

Escutai, minha filha, olhai, ouvi isto: que o Rei se encante com vossa beleza!
05.Aclamação ao Evangelho: (Canto Pastoral’10, Ir. Custódia)
Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia! (bis)
“Ó mulher cheia de graça”, disse o anjo do Senhor/ nosso Deus te escolheu pra ser mãe
do Salvador.
(ou texto do dia)
Disse a Mãe de Jesus aos serventes:/ “Façam tudo o que Ele disser”!/ Disse a Mãe de
Jesus aos serventes:/ “Façam tudo o que Ele disser”!
06. Ladainha de Nossa Senhora: (Canto Pastoral’10, Ir. Custódia)
Ouve, Mãe, a nossa voz!/ Intercede a Deus por nós! (bis)
1.Ó Maria, Mãe de Deus, ORA POR NÓS!/ Vem conosco caminhar, ORA POR NÓS!/
Para sermos mensageiros, ORA POR NÓS!/ Da esperança e da paz. ORA POR NÓS!
2.Tu ó Mãe educadora, ORA POR NÓS!/ És mulher de oração, ORA POR NÓS!/
És discípula do Mestre, ORA POR NÓS!/ Da esperança e da paz. ORA POR NÓS!
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3.Que em todos nossos lares, ORA POR NÓS!/ Haja o pão de cada dia, ORA POR
NÓS!/ A saúde e a alegria, ORA POR NÓS!/ O perdão que traz a paz. ORA POR NÓS!
4.Pelos pais, as mães e os filhos, ORA POR NÓS!/ Sob a luz da mesma fé, ORA POR
NÓS!/ Vivam sempre bem unidos, ORA POR NÓS!/ Pelos laços do amor. ORA POR
NÓS!
5.Neste mundo tão violento, ORA POR NÓS!/ Prevaleça a ternura, ORA POR NÓS!/
Nos momentos mais difíceis, ORA POR NÓS!/ Nunca falte a esperança. ORA POR
NÓS!
07.Apresentação dos Dons:

(Liturgia I)

1.Em Caná, o teu amor, Maria,/ preparou a festa da alegria./ Ajuda-nos aqui esta mesa
preparar!
Pão e vinho ao Pai/ nós vamos ofertar;/ depois o Pai nos dará Jesus,/ feito pão sobre
este Altar!
2.É no lar, na escola, em toda parte,/ que este pão se faz e se reparte:/ se amo e faço o
bem,/ tenho mais pra oferecer.
3.Vem, ó mãe, prepara a nossa oferta:/ por tuas mãos será comida certa./ e assim
cantamos nós/ todo o amor que Deus nos tem.
08.Partilha (Cel. da Palavra): (Cantai ao Senhor, 521)
Os cristãos tinham tudo em comum/ dividiam seus bens com alegria!// Deus
espera que os dons de cada um/ se repartam com amor no dia a dia! (2x)
1.Deus criou este mundo para todos,/ quem tem mais é chamado a repartir,/ com os
outros o pão a instrução/ e o progresso: fazer o irmão sorrir.
2.Mas, acima de alguém que tem riquezas,/ está o homem que cresce em seu valor,/ e,
liberto, caminha para Deus,/ repartindo com todos o amor.
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09.Comunhão: (CD Festas Litúrgicas III)
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1.Povo de Deus, foi assim:/ Deus cumpriu a palavra que diz:/ “Uma virgem irá
conceber”, e a visita de Deus me fez mãe!/ Mãe do Senhor, nossa Mãe,/ nós queremos
contigo aprender,/ a humildade, a confiança total,/ e escutar o teu Filho que diz:
Senta comigo/ à minha mesa,/ nutre a esperança,/ reúne os irmãos!/ Planta meu
Reino,/ transforma a terra,/ mais que coragem,/ tens minha mão!
2.Povo de Deus, foi assim:/ nem montanha ou distância qualquer,/ me impediu de servir
e sorrir./ visitei, com meu Deus. Fui irmã!/ Mãe do Senhor, nossa Mãe,/ nós queremos
contigo aprender,/ Desapego, bondade, teu “Sim”,/ e acolher o teu Filho que diz:
3.Povo de Deus, foi assim:/ Meu menino cresceu e entendeu,/ que a vontade do Pai
conta mais,/ e a visita foi Deus quem nos fez!/ Mãe do Senhor, nossa Mãe,/ nós
queremos contigo aprender,/ a justiça, a vontade do Pai,/ e entender o teu Filho que diz:
4.Povo de Deus, foi assim:/ da verdade jamais se afastou./ Veio a morte e ficou nosso
pão./ Visitou-nos e espera por nós!/ Mãe do Senhor, nossa Mãe,/ Nós queremos contigo
aprender./ A verdade, a firmeza, o perdão,/ e seguir o teu Filho que diz:
10.Louvor Final: (José Acácio Santana - Cantai ao Senhor,1018)

1.Santa Mãe Maria, nessa travessia, cubra-nos com teu manto cor de anil./ Guarda nossa
vida, Mãe Aparecida, Santa Padroeira do Brasil.
Ave Maria!/ Ave Maria! (bis)
2.Mulher peregrina, força feminina, a mais importante que existiu./ Com justiça, queres
que nossas mulheres sejam construtoras do Brasil.
3.Com amor divino, guarda os peregrinos, nesta caminhada para o além./ Dá-lhes
companhia, pois, também, um dia foste peregrina de Belém.
4.Com seus passos lentos, enfrentando os ventos/ quando sopram noutra direção;/ toda
a Mãe Igreja pede que tu sejas/ companheira da libertação.
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Comemoração de Todos os Santos

Refrão Orante: (Letra: Lecionário / Música: Pe. J. Gelineau)

-01/11-

Do altar de Deus me aproximarei, / meu Deus e minha vida.
01.Abertura: (CD Festas Litúrgicas IV)

Amém, aleluia!/ Amém, aleluia!
1.Vi cantar no céu/ a feliz multidão,/ dos fiéis eleitos/ de toda nação.
2. Ao que está sentado/ no trono, louvor/ e poder ao Cristo,/ seu Filho e Senhor.
3. Com amor eterno/ Jesus nos amou,/ e as nossas vestes/ com sangue lavou.
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02.Ato Penitencial: (Letra: Missal Romano; 44º Enc. Canto Litúrgico Arq. Goiânia)
G
A
D
A
D
G
Em
A
D
1.Senhor, (Senhor) tende piedade, (tende piedade) tende piedade de todos nós!
G
Em
A
D
(D G A D)
(tende piedade de todos nós!)
2.Cristo, (Cristo) tende piedade, (tende piedade) tende piedade de todos nós! (tende
piedade de todos nós!)
3.Senhor, (Senhor) tende piedade, (tende piedade) tende piedade de todos nós! (tende
piedade de todos nós!)
03. Hino do “Glória”:

(19-Canto Pastoral’09 – Ir. Custódia)

1. Glória a Deus nos altos céus!/ Paz na terra a seus amados!/ A vós louvam, Rei celeste,/
Os que foram libertados.
Glória a Deus,/ Glória a Deus,/ Glória a Nosso Criador! (bis)
2. Deus e Pai, nós vos louvamos/ Adoramos, bendizemos;/ Damos glória ao vosso
nome,/ Vossos dons agradecemos.
3. Senhor nosso, Jesus Cristo,/ Unigênito do Pai,/ Vós de Deus Cordeiro Santo,/ Nossas
culpas perdoai!
4. Vós, que estais junto do Pai/ Como nosso intercessor,/ Acolhei nossos pedidos,/
Atendei nosso clamor!
5. Vós somente sois o Santo,/ O Altíssimo, o Senhor,/ Com o Espírito Divino,/ De Deus
Pai no esplendor!

80

04.Salmo Responsorial Sl. 24(23):

(Melodia específica) (Cantando os Salmos ano A, Ir. Miria)

É assim a geração dos que procuram o Senhor!
05.Aclamação ao Evangelho:

(Melodia F)

(CD Liturgia VII, 17)

Aleluia, Aleluia, Aleluia!/ Aleluia, Aleluia, Aleluia!
Vinde a mim todos vós que estais cansados e penais a carregar pesado fardo,/ e descanso
eu vos darei, diz o Senhor.
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06.Apresentação dos Dons: (L.: Sl 116 - M.: Pe. José Weber)

1.Que poderei retribuir ao Senhor,/ por tudo aquilo que Ele me fez?
Oferecerei/ o seu sacrifício/ e invocarei/ o seu santo nome.
2.Que poderei oferecer ao meu Deus/ pelos imensos benefícios que me fez?
3.Eu cumprirei minha promessa ao Senhor,/ na reunião do povo santo de Deus.
4.Vós me quebrastes os grilhões da escravidão,/ e é por isso que hoje canto vosso Amor.

82

07.Partilha (Cel. da Palavra):

(CD Celebrando o Dia do Senhor 1)

1.Bendizemos o teu nome,/ verdadeiro Deus da vida,/ pelos frutos partilhados/ nesta
mesa, a mais querida:/ é sinal do Reino novo,/ da justiça a medida!
Bendito sejas, nosso Deus!/ Hoje e sempre, e por tempos infinitos! (bis)
2.Da Palavra a semente,/ penetrada em nossa terra,/ é fator de crescimento/ por amor
que não se aferra./ Tu és nossa liberdade;/ nem a morte nos emperra!
3.As matizes do teu Reino/ renovaram nosso tempo:/ pelo Cristo, vosso Filho,/ teus
prodígios e portentos!/ Habitamos na cidade/ em que ele é o fundamento!
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08.Louvação:

(CD Missa Sertaneja)

1.Louvado seja o Senhor/ que criou tudo e deu vida/ a todo ser existente,/ ai quanto amor
ele abriga./ Que lindo é nosso luar,/ nossos rios e florestas/ pássaros bem variados,/ nos
presenteiam em serestas.
Deus do amor,/ criador,/ nos deu vida,/ é força na lida, a Ele o louvor./ Deus da
luz,/ da ternura,/ sua bondade é graça e paz a qualquer criatura.
2.Louvado seja o Senhor pela semente que brota/ no solo quente e fecundo,/ depois a
flor desabrocha,/ tão bela e farta colheita,/ tão merecido alimento./ todo carinho com a
terra,/ retribuído em sustento.
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09.Comunhão: (Cantos de Abertura e Comunhão- Parábolas – Ed. Paulus)

Bem-Aventurados/ são todos os santos./ Bem-Aventurado/ quem busca a
santidade./ Eternamente, bem-aventurado.
1.Os pobres de espírito,/ quem constrói comunidade./ Para quem seu Deus é tudo,/ é
valor absoluto.
2.Aquele que é aflito,/ com as dores do desprezado./ Todo aquele que é manso/ Quer os
povos apaziguados.
3.Quem tem misericórdia,/ compreende os limitados./ Quem perdoa sempre e sempre/
e consola os cansados.
4.O puro de coração,/ que no bem sempre acredita./ Quem é reto na intenção,/ e sincero
com seu irmão.
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Comemoração dos Fiéis Defuntos -02/11-

Refrão Orante: (Letra: Lecionário / Música: Pe. J. Gelineau)
Do altar de Deus me aproximarei, / meu Deus e minha vida.
01.Abertura: (CD Festas Litúrgicas IV, 13)

A vida dos justos está nas mãos de Deus,/ nenhum tormento os atingirá./ Aos olhos
dos insensatos/ pareceram morrer;/ Mas eles estão em paz!/ Aleluia, aleluia!
1.“Senhor, quem morará em vossa casa/ e em vosso Monte Santo, habitará?”/ É aquele
que caminha sem pecado/ e pratica a justiça fielmente;
2.“Senhor, quem morará em vossa casa/ e em vosso Monte Santo, habitará?”/ Quem
pensa a verdade no seu íntimo/ e não solta em calúnias sua língua.
3.“Senhor, quem morará em vossa casa/ e em vosso Monte Santo, habitará?”/ Quem em
nada prejudica o seu irmão,/ nem cobre de insultos seu vizinho.
4.“Senhor, quem morará em vossa casa/ e em vosso Monte Santo, habitará?”/ Quem não
dá valor algum ao homem ímpio,/ mas honra os que respeitam o Senhor.
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02.Ato Penitencial: (Letra: Missal Romano; 44º Enc. Canto Litúrgico Arq. Goiânia)
1.Senhor, (Senhor) tende piedade, (tende piedade) tende piedade de todos nós!
(tende piedade de todos nós!)
2.Cristo, (Cristo) tende piedade, (tende piedade) tende piedade de todos nós! (tende
piedade de todos nós!)
3.Senhor, (Senhor) tende piedade, (tende piedade) tende piedade de todos nós!
(tende piedade de todos nós!)
03. Hino do “Glória”: (19-Canto Pastoral’09 – Ir. Custódia)
1. Glória a Deus nos altos céus!/ Paz na terra a seus amados!/ A vós louvam, Rei celeste,/
Os que foram libertados.
Glória a Deus,/ Glória a Deus,/ Glória a Nosso Criador! (bis)
2. Deus e Pai, nós vos louvamos/ Adoramos, bendizemos;/ Damos glória ao vosso
nome,/ Vossos dons agradecemos.
3. Senhor nosso, Jesus Cristo,/ Unigênito do Pai,/ Vós de Deus Cordeiro Santo,/ Nossas
culpas perdoai!
4. Vós, que estais junto do Pai/ Como nosso intercessor,/ Acolhei nossos pedidos,/
Atendei nosso clamor!
5. Vós somente sois o Santo,/ O Altíssimo, o Senhor,/ Com o Espírito Divino,/ De Deus
Pai no esplendor!
04.Salmo Responsorial Sl. 24(25) :

(Melodia específica) (Cantando os Salmos ano A, Ir. Miria)

Senhor meu Deus, a vós elevo a minha alma.
05.Aclamação ao Evangelho: (Melodia F) (CD Liturgia VII, 17)
Aleluia, Aleluia, Aleluia!/ Aleluia, Aleluia, Aleluia!
É esta a vontade de quem me enviou:/ que eu não perca nenhum dos que ele me deu,
mas que eu os ressuscite no último dia!
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06.Apresentação dos Dons: (CD Missa dos Bem Aventurados)

Os olhos jamais contemplaram,/ ninguém sabe explicar/ O que Deus tem
preparado,/ àqueles que em vida o amar! (bis)
1.As lutas, a dor, o sofrer,/ tão próprios da vida do ser./ Ninguém poderá comparar com
a glória sem fim do céu.
2.Foi Cristo quem nos mereceu/ com a morte, a vida o céu/ e ainda se entrega por nós
como oferta constante ao Pai.
07.Partilha (Cel. da Palavra): (CD Celebrando o Dia do Senhor 1)
1.Bendizemos o teu nome,/ verdadeiro Deus da vida,/ pelos frutos partilhados/ nesta
mesa, a mais querida:/ é sinal do Reino novo,/ da justiça a medida!
Bendito sejas, nosso Deus!/ Hoje e sempre, e por tempos infinitos! (bis)
2.Da Palavra a semente,/ penetrada em nossa terra,/ é fator de crescimento/ por amor
que não se aferra./ Tu és nossa liberdade;/ nem a morte nos emperra!
3.As matizes do teu Reino/ renovaram nosso tempo:/ pelo Cristo, vosso Filho,/ teus
prodígios e portentos!/ Habitamos na cidade/ em que ele é o fundamento!
08.Louvação: (CD Missa Sertaneja)
1.Louvado seja o Senhor/ que criou tudo e deu vida/ a todo ser existente,/ ai quanto amor
ele abriga./ Que lindo é nosso luar,/ nossos rios e florestas/ pássaros bem variados,/ nos
presenteiam em serestas.
Deus do amor,/ criador,/ nos deu vida,/ é força na lida, a Ele o louvor./ Deus da
luz,/ da ternura,/ sua bondade é graça e paz a qualquer criatura.
2.Louvado seja o Senhor pela semente que brota/ no solo quente e fecundo,/ depois a
flor desabrocha,/ tão bela e farta colheita,/ tão merecido alimento./ todo carinho com a
terra,/ retribuído em sustento.
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09.Comunhão: (CD Missa dos Bem Aventurados)

Todo aquele que crê em mim/ um dia ressurgirá/ E comigo então se assentará/ à
mesa do banquete de meu Pai!
1.Aos justos reunidos neste dia/ o Cristo então dirá:/ Oh! Venham gozar as alegrias/ que
meu Pai lhes preparou.
2.A fome muitas vezes me abateu/ fraqueza eu senti,/ vocês dando o pão que era meu/
mais ganharam para si.
3.E quando Eu pedi um copo d'água/ me deram com amor,/ e mais, consolaram minha
mágoa/ ao me verem sofredor.
4.Eu lembro que também estive preso,/ terrível solidão,/ vocês aliviaram este peso/ com
a sua compreensão.
5.O frio me castigava sem piedade/ não tinha o que vestir,/ num gesto de amor e de
bondade/ vocês foram me acudir.
6.Amigos esta fé é a verdadeira/ que leva para o céu,/ aquele que Deus a vida inteira/ no
irmão sempre acolheu.
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32º, 33º Domingos do Tempo Comum e
Solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo.
Refrão Orante: (Letra: Lecionário / Música: Pe. J. Gelineau)
Do altar de Deus me aproximarei, / meu Deus e minha vida.
01.Abertura:

(Letra: Lecionário / Música: Pe. J. Gelineau)

Do Altar de Deus me aproximarei,/ meu Deus e minha vida. (2x)
1.Só Vós sois minha força, ó meu Deus,/ preservai-me de todo o mal.
2.Vós sois bom, Vós sois Pai, ó meu Deus,/ dai-me luz, dai-me paz, dai-me amor.
3.E eu quero cantar-vos, meu Deus,/ vosso nome eu quero louvar.
02.Ato Penitencial: (Letra: Missal Romano; 44º Enc. Canto Litúrgico Arq. Goiânia)
1.Senhor, (Senhor) tende piedade, (tende piedade) tende piedade de todos nós!
(tende piedade de todos nós!)
2.Cristo, (Cristo) tende piedade, (tende piedade) tende piedade de todos nós! (tende
piedade de todos nós!)
3.Senhor, (Senhor) tende piedade, (tende piedade) tende piedade de todos nós!
(tende piedade de todos nós!)

90

03. Hino do “Glória”: (19-Canto Pastoral’09 – Ir. Custódia)
1. Glória a Deus nos altos céus!/ Paz na terra a seus amados!/ A vós louvam, Rei celeste,/
Os que foram libertados.
Glória a Deus,/ Glória a Deus,/ Glória a Nosso Criador! (bis)
2. Deus e Pai, nós vos louvamos/ Adoramos, bendizemos;/ Damos glória ao vosso
nome,/ Vossos dons agradecemos.
3. Senhor nosso, Jesus Cristo,/ Unigênito do Pai,/ Vós de Deus Cordeiro Santo,/ Nossas
culpas perdoai!
4. Vós, que estais junto do Pai/ Como nosso intercessor,/ Acolhei nossos pedidos,/
Atendei nosso clamor!
5. Vós somente sois o Santo,/ O Altíssimo, o Senhor,/ Com o Espírito Divino,/ De Deus
Pai no esplendor!
04.Salmo Responsorial: (CD Cantando os Salmos ano A – Ir. Miria)
32º Dom. (08/11) Sl. 62(63): (Melodia específica)

A minh’alma tem sede de vós, e vos deseja, ó Senhor.
33º Dom. (15/11) Sl. 127(128): (idem melodia acima)
Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos!
Cristo Rei (22/11) Sl. 22(23):

(idem melodia acima)

O Senhor é o pastor que me conduz; não me falta coisa alguma.
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05.Aclamação ao Evangelho: (Melodia F) (CD Liturgia VII, 17)
Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia!/ Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia!
32º Dom.: É preciso vigiar e ficar de prontidão;/ em que dia o Senhor há de vir, não
sabeis não!
33º Dom.: Ficai em mim, e eu em vós hei de ficar, diz o Senhor;/ quem em mim
permanece, esse dá muito fruto.
Cristo Rei: É bendito aquele que vem vindo. Que vem vindo, em nome do Senhor!/ E
o seu Reino que vem, seja bendito; ao que vem e a seu Reino, o louvor!
06.Apresentação dos Dons: (L.: Sl 116 - M.: Pe. José Weber)
1.Que poderei retribuir ao Senhor,/ por tudo aquilo que Ele me fez?
Oferecerei/ o seu sacrifício/ e invocarei/ o seu santo nome.
2.Que poderei oferecer ao meu Deus/ pelos imensos benefícios que me fez?
3.Eu cumprirei minha promessa ao Senhor,/ na reunião do povo santo de Deus.
4.Vós me quebrastes os grilhões da escravidão,/ e é por isso que hoje canto vosso Amor.
07.Partilha (Cel. da Palavra): (CD Celebrando o Dia do Senhor 1)
1.Bendizemos o teu nome,/ verdadeiro Deus da vida,/ pelos frutos partilhados/ nesta
mesa, a mais querida:/ é sinal do Reino novo,/ da justiça a medida!
Bendito sejas, nosso Deus!/ Hoje e sempre, e por tempos infinitos! (bis)
2.Da Palavra a semente,/ penetrada em nossa terra,/ é fator de crescimento/ por amor
que não se aferra./ Tu és nossa liberdade;/ nem a morte nos emperra!
3.As matizes do teu Reino/ renovaram nosso tempo:/ pelo Cristo, vosso Filho,/ teus
prodígios e portentos!/ Habitamos na cidade/ em que ele é o fundamento!
08.Louvação: (CD Missa Sertaneja)
1.Louvado seja o Senhor/ que criou tudo e deu vida/ a todo ser existente,/ ai quanto amor
ele abriga./ Que lindo é nosso luar,/ nossos rios e florestas/ pássaros bem variados,/ nos
presenteiam em serestas.
Deus do amor,/ criador,/ nos deu vida,/ é força na lida, a Ele o louvor./ Deus da
luz,/ da ternura,/ sua bondade é graça e paz a qualquer criatura.
2.Louvado seja o Senhor pela semente que brota/ no solo quente e fecundo,/ depois a
flor desabrocha,/ tão bela e farta colheita,/ tão merecido alimento./ todo carinho com a
terra,/ retribuído em sustento.
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09.Louvação (Cristo Rei):

(CD Celebrando o Dia do Senhor 2)

1.Sê bendito, ó Pai, hoje e sempre,/ pois o Cristo resplende em vitória://Manifesta ao
mundo a graça;/ neste dia se faz nossa glória! (2x)
2.Festejamos o Verbo Eterno,/ o teu Filho - Cordeiro imolado!// Foi por nós que se fez
criatura/ e tornou-se da Igreja o Amado! (2x)
3.O Messias por ti enviado/ é o luzeiro de corpos e mentes!// Estendeu o seu Reino no
mundo,/ incluindo o tempo presente! (2x)
4.Pelo Cristo, a ti elevamos,/ qual incenso, a prece confiante!// E dispomos a nossa
morada/ para ti, o Amor transbordante! (2x)
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10.Comunhão:

(Cantos de Abertura e Comunhão, Ed. Paulus)

Bom é louvar o Senhor, nosso Deus,/ cantar salmos ao nome do Altíssimo,/ com
alegria aclamar seu amor,/ sua glória, bondade e poder!
1.Como tuas obras me alegram, Senhor,/ os teus prodígios suscitam louvor./ Tua
presença eu contemplo no céu,/ olho a terra: também nela estás.
2.Tu engrandeces o homem mortal:/ da natureza ele é rei e senhor./ De honra o coroaste,
de glória e poder,/ pouco menos que aos anjos do céu.
3.Narram os céus o que fez tua mão,/ todo o universo teu nome bendiz./ A criação é um
canto de amor,/ e esse canto é também meu louvor.
4.Tua bondade cercou-me de bens,/ tudo que tenho é por graça e favor./ Quero teus dons
com os irmãos partilhar,/ vendo em ti nosso Deus, nosso Pai.
5.Chave suprema de um plano de Pai,/ neste universo que evolui na dor./ Deste-nos
Cristo, Homem-Deus, nosso irmão,/ e é por Ele que vamos a ti.

94

