XXII Domingo do Tempo Comum - 2021 (ANO B)
Caderno de Partituras
01. Canto de Abertura
Versão e M.: Marlene Pastro, CD Liturgia VII.

R/. Senhor, de mim tem piedade, / dia e noite, a ti meu clamor!
Tu és um Deus de bondade, / para quem por ti chama, és amor!
Salmo 86 (85)

1. As nações que tu criaste, / virão todas te adorar, / pois fizeste
maravilhas / que nos levam a te louvar. / Tu somente és o Senhor, /
só tu sabes governar. (R/.)
2. Vem! Me ensina teus caminhos: / só por eles quero andar. / Guia bem
meu coração, / para contigo eu sempre estar. / O teu nome, meu
Senhor, / quero sempre respeitar. (R/.)

Para ouvir clique aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=nF2T5ymuE7c
02. Ato Penitencial
(Após o “Confesso a Deus” e a absolvição não sacramental do presidente
o grupo de cantores entoa o “Senhor”)
M.: Fr. Luiz Turra, OFM Cap, CD Vamos participar da Missa.

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

Para ouvir clique aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=9yFiA8wdu6w
03. Hino de Louvor
M.: Francisco de Assis, CD Cantar a Liturgia (Regional Sul I).

Solo: Glória a Deus nas alturas / e paz na terra
Ass.: aos homens por ele amados! / aos homens por ele amados!
Solo: Senhor Deus Rei dos céus, / Deus Pai todo-poderoso,
Ass.: nós vos louvamos, / nós vos bendizemos!
Solo: Nós vos adoramos, / nós vos glorificamos,
Ass.: nós vos damos graças / por imensa glória!
Solo: Senhor Jesus Cristo, / Filho Unigênito,
Ass.: Senhor Deus, Cordeiro de Deus, / Filho de Deus Pai!
Solo: Vós que tirais o pecado do mundo, / tende piedade de nós!
Ass.: Vós que tirais o pecado do mundo, / acolhei a nossa súplica!
Solo: Vós que estais à direita do Pai, / tende piedade de nós!
Ass.: Tende piedade de nós, / tende piedade de nós!
Solo: Só vós sois o Santo, / só vós o Senhor,
Ass.: só vós o Altíssimo, / Jesus Cristo!
Solo: Com o Espírito Santo, / na glória de Deus Pai,
Ass.: na glória de Deus Pai.
Amém!

Para ouvir clique aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=xqeYJUgUP8g
04. Salmo Responsorial

Salmo Responsorial – Sl 14 (15)
Música: Ir. Miria T. Kolling, CD Cantando os Salmos, Ano B, Vol. II.

R/. Senhor, quem morará em vossa casa
e no vosso monte santo, habitará?
– 2É aquele que caminha sem pecado *
e pratica a justiça fielmente;

– 3aque pensa a verdade no seu íntimo *
b
e não solta em calúnias sua língua. (R/.)
– cQue em nada prejudica o seu irmão, *
d
nem cobre de insultos seu vizinho;
4a
– que não dá valor algum ao homem ímpio, *
b
mas honra os que respeitam o Senhor. (R/.)
– 5não empresta o seu dinheiro com usura, †
nem se deixa subornar contra o inocente. *
Jamais vacilará quem vive assim! (R/.)

Para ouvir clique aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=67Tb0kkVwlc
05. Aclamação ao Evangelho
Música: Folclore – Música Religiosa, CD Liturgia VII.

R/. Aleluia, aleluia! Aleluia, aleluia! (bis)
V/. Deus, nosso Pai, nesse seu imenso amor,
foi quem gerou-nos com a palavra da verdade,
nós, as primícias do seu gesto criador! (Tg 1, 18)

Para ouvir a melodia clique aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=va78Wee0tss
06. Apresentação das Oferendas
L. e M.: Ir. Miria T. Kolling, CD Senhor, minha festa.

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!
R/. 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 a dor
alheia, / Prepare o dia para a grande e farta Ceia: / o próprio Deus lhe
servirá a refeição! (R/.)
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! (R/.)

Para ouvir clique aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=wgzq6IXqOh0
07. Canto de Comunhão
M.: Pe. José Weber, SVD, CD Cantos do Evangelho Vol. 6,
Tempo Comum-Ano B.

R/. Este povo me honra apenas com os lábios,
mas o seu coração está longe de mim,
mas o seu coração está longe de mim.
Salmo 14 (15)
– 1Senhor, quem morará em vossa casa *
e em vosso Monte santo habitará?
– 2É aquele que caminha sem pecado *
e pratica a justiça fielmente. (R/.)
– 3aQue pensa a verdade no seu íntimo *

e não solta em calúnias sua língua;
– que em nada prejudica o seu irmão, *
nem cobre de insultos seu vizinho. (R/.)
– 4cQue sustenta o que jurou, mesmo com dano; *
5
não empresta o seu dinheiro com usura,
– nem se deixa subornar contra o inocente. *
Jamais vacilará quem vive assim! (R/.)

Para ouvir clique aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=64Po37vtqr4
08. Canto Final
L. e M.: Pe. Zezinho e Marion,
CD Por causa de um certo Reino.

1. Se ouvires a voz do vento, chamando sem cessar; / se ouvires
a voz do tempo, mandando esperar...
R/. A decisão é tua. (bis) / São muitos os convidados. (bis) /
Quase ninguém tem tempo. (bis)

2. Se ouvires a voz de Deus, chamando sem cessar; / se ouvires a
voz do mundo, querendo te enganar...
3. O trigo já se perdeu, cresceu, ninguém colheu, / e o mundo
passando fome, passando fome de Deus...

Para ouvir clique aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=U1U17cLGlMk

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

* 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

