Solenidade de São Pedro e São Paulo (ANO A)
Caderno de Partituras – Missa do Dia
01. Processional de Abertura
Letra: João de Araújo e Música: Ir. Miria T. Kolling, CD Santos e Santas de Deus, Vol. I.

1. Hoje e sempre da Igreja pilares, / no alicerce do Cristo Senhor, / lá no céu,
como dois luminares, / a brilhar no celeste esplendor!
R/. Feliz São Pedro, do céu porteiro, / na cruz inverso, sem seres réu, / e
tu, São Paulo, doutor das gentes, / na dor da espada ganhaste o céu! /
Agora, pois, rogai por nós! / Rogai por nós, rogai por nós!
2. Sois de Deus oliveiras frondosas, / candelabros de intenso fulgor, / sempre
duas coroas de rosas, / dando a Roma perfumes de amor!
3. Diferentes, assim, no passado, / mas, depois, parecidos na luz, / um na fé,
tão feliz, do cajado, / outro em pura paixão pela cruz!

Para ouvir clique aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=d4JfI9ocx7c
02. Ato Penitencial
Música: Adario Cangiani.

1. Senhor, que oferecestes vosso perdão a Pedro arrependido,
tende piedade de nós.
R/. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. (bis)
2. Cristo, que manifestastes a vossa misericórdia a Paulo a caminho de Damasco,
tende piedade de nós.
R/. Christe, Christe, Christe eleison. (bis)
3. Senhor, que em vossos apóstolos, edificais a Igreja como sacramento de reconciliação,
tende piedade de nós.
R/. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. (bis)

Para ouvir clique aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=GfjKAC66lZg
03. Hino de Louvor
Música: Fr. Luiz Prim, CD N. Sra. Aparecida e Cantar a Liturgia.

Solo: Glória a Deus nas alturas,
Lado 1: E paz na terra aos homens por ele amados.
Lado 2: Senhor Deus, Rei dos Céus, Deus Pai todo-poderoso:
Lado 1: Nós vos louvamos, nós vos bendizemos,
Lado 2: Nós vos adoramos, nós vos glorificamos,
Lado 1: Nós vos damos graças por vossa imensa glória.
Lado 2: Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito,
Lado 1: Senhor Deus, Cordeiro de Deus,
Lado 2: Filho de Deus, de Deus Pai,
Lado 1: Vós que tirais o pecado do mundo,
Lado 2: Tende piedade, piedade de nós.

Lado 1: Vós que tirais o pecado do mundo,
Lado 2: Acolhei a nossa súplica
Lado 1: Vós que estais à direita do Pai,
Lado 2: Tende piedade, piedade de nós.
Lado 1: Só vós sois o Santo. Só vós o Senhor.
Lado 2: Só vós o Altíssimo, Jesus Cristo,
Lado 1: Com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai.
Todos: Amém, amém! Amém, amém!

Para ouvir clique aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=_g1BHV4XNiE
04.

Salmo Responsorial
Salmo 33 (34)
Música: Pe. José Freitas Campos, CDFestas Litúrgicas II.

R./ De todos os temores me livrou o Senhor Deus.
- 2Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo, *
seu louvor estará sempre em minha boca.
3
- Minha alma se gloria no Senhor; *
que ouçam os humildes e se alegrem! (R/.)
- 4Comigo engrandecei ao Senhor Deus, *
exaltemos todos juntos o seu nome!

- 5Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu, *
e de todos os temores me livrou. (R/.)
- 6Contemplai a sua face e alegrai-vos, *
e vosso rosto não se cubra de vergonha!
7
- Este infeliz gritou a Deus, e foi ouvido, *
e o Senhor o libertou de toda angústia. (R/.)
- 8O anjo do Senhor vem acampar *
ao redor dos que o temem, e os salva.
9
- Provai e vede quão suave é o Senhor! *
Feliz o homem que tem nele o seu refúgio! (R/.)

Para ouvir clique aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=_wwfYw2PYu8
05. Aclamação ao Evangelho
Música: Pe. José Freitas Campos, CD Festas Litúrgicas II.

R/. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia! (4x)
V/. Tu és Pedro e sobre esta pedra eu irei construir minha Igreja;
e as portas do inferno não irão derrotá-la.

Para ouvir clique aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=cAL0302SdvQ&list=PLhzpZzdXuii5_
3IROYh2SskZvqyRHDQrm&index=3
06. Apresentação das Oferendas
Versão: Valmir Neves da Silva, CD Festas Litúrgicas II.

R/. 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 a aflição,
Nem o passado, nem o presente, / o futuro, nem opressão.
3. Nem as alturas, nem os abismos, / nem tão pouco a perseguição,
Nem a angústia, a dor ou a fome, / nem a tribulação.

Para ouvir clique aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=Hn2FQbmfT84&list=PLhzpZzd
Xuii5_3IROYh2SskZvqyRHDQrm&index=4

07. Canto de Comunhão
Letra: Frei José Moacyr Cadenassi e Música: Pe. Ney Brasil Pereira,
CD Festas Litúrgicas II.

R/. 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 terra os prodígios do Senhor:
Reuniu seu povo amado para o canto do louvor.
2. Bendizei, louvai por Pedro, pela fé que professou:
Essa fé é 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 desses santos nos confirme no amor.

Para ouvir clique aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=Sc4ZOqhtjN4&list=PLhzpZzdXuii5_3
IROYh2SskZvqyRHDQrm&index=5

08. Canto Final
Letra e Música: Amaury de Paula; Arr. Ir. Miria T. Kolling,
CD Festas Litúrgicas II.

R/. Aleluia, Aleluia! / Tu és Pedro, aleluia! (bis)
1. És a rocha viva Cristo te escolheu. / Quando a Simão Pedro disse: Eu te darei
do meu Reino as chaves – eis a minha Igreja, / sobre esta pedra edificarei.
2. Cristo Salvador, a pedra angular, / que ampara tudo, pois é Homem-Deus,

escolheu Pedro para sustentar / como rocha viva o edifício seu.
3. “Eis que estarei convosco até o fim, / do inferno as forças não triunfarão!”
Foi Jesus, um dia, que falou assim, / dando à Igreja perenização.

Para ouvir clique aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=Y_seQWSZRy8&list=PLhzpZzdXuii5_3I
ROYh2SskZvqyRHDQrm&index=6

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

* 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

