Folheto da Diocese de Divinópolis-MG

HOJE É DOMINGO
Planilha de Músicas – FEVEREIRO 2021 – ANO B
07 de Fevereiro: 5º Domingo do Tempo Comum
14 de Fevereiro: 6º Domingo do Tempo Comum
Momento
ENTRADA
ATO PENITENCIAL
GLÓRIA
REFRÃO ORANTE
ACLAMAÇÃO
OFERTÓRIO
SANTO
COMUNHÃO

Música
Ó Senhor nós estamos aqui
Piedade de nós
Glória a Deus (of. da liturgia)
Desde a manhã
Aleluia
É prova de amor
Santo
Na mesa sagrada

CD
Celebrações Especiais 3
C. Fraternidade 2013 – Fx. 4
Festas Litúrgicas 1
Ofício Divino das Comunidades 1
À escolha
Celebrações Especiais 3
CF 2008 – Fx. 10
Celebrações Especiais 3

ENTRADA: Ó Senhor nós estamos aqui
1. Ó Senhor nós estamos aqui, junto à mesa da celebração,
simplesmente atraídos por vós, desejamos formar comunhão.
Refrão: Igualdade, fraternidade, nesta mesa nos ensinais
as lições que melhor educam, na eucaristia é que nos dais. (bis)
2. Todos cantam o vosso louvor, pois em vós todos somos irmãos;
ouviremos com fé, ó 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!
ATO PENITENCIAL: Piedade de nós
1. Senhor, que fazeis passar da morte para a vida quem ouve a vossa palavra, tende piedade de
nós.
Senhor, tende piedade de nós! (bis)
2. Ó Cristo, que quisestes ser levantado da terra para atrair-nos a vós, tende piedade de nós.
Ó Cristo, tende piedade de nós! (bis)
3. Senhor, que nos submetestes ao julgamento da vossa cruz, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós! (bis)
GLÓRIA: Glória a Deus
1. Glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas!
Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados.
2. Senhor Deus, rei dos céus, Deus Pai todo-poderoso.
Nós vos louvamos. Nós vos bendizemos. Nós vos adoramos.
Nós vos glorificamos. Nós vos damos graças por vossa imensa glória.
3. 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.
4. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor. Só vós o Altíssimo, Jesus Cristo.
Com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém!

REFRÃO ORANTE: Desde a manhã
Desde a manhã, preparo uma oferenda.
E fico Senhor a espera do teu sinal. E fico Senhor a espera do teu sinal.
ACLAMAÇÃO: Aleluia
Refrão: Aleluia, aleluia, aleluia!
VERSÍCULOS:
Dia 07: 5º Domingo do Tempo Comum
O Cristo tomou sobre si nossas dores, carregou em seu corpo as nossas fraquezas.
Dia 14: 6º Domingo do Tempo Comum
Um grande profeta surgiu, surgiu e entre nós se mostrou;
é Deus que seu povo visita, seu povo, meu Deus visitou!
OFERTÓRIO: É prova de amor
1. É prova de amor junto à mesa partilhar. É sinal de humildade nossos dons apresentar.
Refrão: Acolhei as oferendas deste vinho e deste pão, e o nosso coração também!
Senhor, que vos doastes totalmente por amor, fazei de nós o que convém!
2. Quem vive para si, empobrece seu viver. Quem doar a própria vida, vida nova há de colher.
3. Oferta é bem servir, por amor ao nosso irmão. É reunir-se nesta mesa e celebrar a redenção.
SANTO
Santo, Santo, Santo, Senhor Deus do universo.
O céu e a terra proclamam a vossa glória.
Hosana nas alturas!
Bendito o que vem em nome do Senhor
Hosana nas alturas, hosana nas alturas.
COMUNHÃO: Na mesa sagrada
1. Na mesa sagrada se faz unidade, no pão que alimenta, que é pão do Senhor.
Formamos família na fraternidade; não há diferença de raça e de cor.
Refrão: Importa viver, Senhor, unidos no amor; na participação, vivendo em comunhão!
2. Chegar junto à mesa é comprometer-se, é a Deus converter-se com sinceridade.
O grito dos fracos devemos ouvir, e em nome de Cristo amar e servir.
3. Enquanto na terra o pão for partido, o homem nutrido se transformará.
Vivendo a esperança num mundo melhor com Cristo lutando, o amor vencerá.
4. Se participamos da eucaristia, é grande a alegria que Deus oferece.
Porém não podemos deixar esquecida a dor, nesta vida, que o pobre padece.
5. Assim, comungando da única Vida, a morte vencida: será nossa sorte.
Se unidos buscarmos a libertação, teremos com Cristo a ressurreição!

17 de Fevereiro: Quarta Feira de Cinzas
Momento
ENTRADA
ATO PENITENCIAL
REFRÃO ORANTE
ACLAMAÇÃO
OFERTÓRIO
SANTO
COMUNHÃO
IMPOSIÇÃO
DAS CINZAS
FINAL

Música
Ó Senhor de tudo tendes compaixão
Piedade de nós
Ó vinde a mim
Louvor a vós ó Cristo
Este sacrifício de louvor
Santo
Agora o tempo se cumpriu
Senhor tende compaixão
Converter ao Evangelho
Troquemos nossa veste
Hino C. Fraternidade 2021

CD
C. Fraternidade 2021
C. Fraternidade 2013 – Fx. 4
Deus é bom – Fx.8
C. Fraternidade 2014 - Fx. 6
C. Fraternidade 2021 – Fx. 9
CF 2008 – Fx. 10
C. Fraternidade 2018
C. Fraternidade 2017
C. Fraternidade 2012
C. Fraternidade 2021
C. Fraternidade 2021

ENTRADA : Ó Senhor de tudo tendes compaixão
Refrão: Ó Senhor, de tudo tendes compaixão porque nada que criastes desprezais.
Perdoai nossos pecados, vos pedimos: dai-nos, Senhor e nosso Deus, vosso perdão! (bis)
1. Piedade, Senhor, piedade, pois em vós se abriga a minh’alma.
De vossas asas à sombra me achego até que passe a tormenta, Senhor.
2. Lanço um grito ao Senhor Deus Altíssimo, a este Deus que me dá todo bem.
Que me envie do céu sua ajuda e confunda os meus opressores.
3. Vou louvar-vos, Senhor, entre os povos, dar-vos graças por entre as nações!
Vosso amor é mais alto que os céus, mais que as nuvens a vossa verdade!
ATO PENITENCIAL: Piedade de nós
1. Senhor, que fazeis passar da morte para a vida quem ouve a vossa palavra, tende piedade de
nós.
Senhor, tende piedade de nós! (bis)
2. Ó Cristo, que quisestes ser levantado da terra para atrair-nos a vós, tende piedade de nós.
Ó Cristo, tende piedade de nós! (bis)
3. Senhor, que nos submetestes ao julgamento da vossa cruz, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós! (bis)
REFRÃO ORANTE: Ó vinde a mim
Ó vinde a mim os que chorais, desconsolados e afligidos pela dor.
Ó vinde a mim, ó vinde a mim! Em mim tereis consolo e compaixão.
ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO: Louvor a vós, ó Cristo.
Refrão: Louvor a vós ó Cristo, Rei da eterna glória!
Louvor a vós ó Cristo, Rei da eterna glória!
Hoje não endureçais os vossos corações, mas ouvi a voz do Senhor!

OFERTAS: Este sacrifício de louvor
Refrão: Este sacrifício de louvor aceitai benignamente, Senhor!
1. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que ele fez em meu favor?
2. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor.
3. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor na presença de seu povo reunido.
4. Por isso oferto um sacrifício de louvor invocando o nome sando do Senhor.

SANTO
Santo, Santo, Santo, Senhor Deus do universo.
O céu e a terra proclamam a vossa glória.
Hosana nas alturas!
Bendito o que vem em nome do Senhor
Hosana nas alturas, hosana nas alturas.
COMUNHÃO: Agora o tempo se cumpriu
Refrão: Agora o tempo se cumpriu o Reino já chegou.
Irmãos convertam-se, e creiam firmes no Evangelho! (bis)
1. Feliz aquele homem que não anda conforme os conselhos dos perversos.
2. Que não entra no caminho dos malvados nem junto aos zombadores vai sentar-se.
3. Mas encontra seu prazer na lei de Deus e a medita, dia e noite, sem cessar.
4. Eis que ele é semelhante a uma árvore, que à beira da torrente está plantada.
5. Ela sempre dá frutos a seu tempo e jamais as suas folhas vão murchar.
6. Pois Deus vigia o caminho dos eleitos, mas a estrada dos malvados leva à morte.

IMPOSIÇÃO DAS CINZAS
Senhor tende compaixão
Refrão: Senhor tende compaixão do vosso povo que acolhe a conversão.
Reacendei em nós a chama batismal. Oh! Dai-nos luz e vosso perdão!
1. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia! Na imensidão de vosso amor, purificai-me!
Do meu pecado, todo inteiro, vem lavar-me. E apagai completamente a minha culpa.
2. Eu reconheço toda a minha iniquidade, o meu pecado está sempre à minha frente.
Foi contra vós, só contra vós que eu pequei. E pratiquei o que é mau aos vossos olhos!
3. Criai em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido.
Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito!
4. Dai-me de novo a alegria de ser salvo e confirmai-me com espírito generoso!
Abri meus lábios, ó Senhor, para cantar e minha boca anunciará vosso louvor!

Converter ao Evangelho
1. Converter ao Evangelho, na palavra acreditar,
caridade e penitência, quem as cinzas abraçar.
Refrão: Não esqueças: somos pó e ao pó vamos voltar. (bis)
2. Não as vestes, mas o peito o Senhor manda rasgar.
"Jejuai, mudai de vida... em sua face a chorar."
3. Quão bondoso é nosso Deus, inclinado a perdoar.
Quem dos males se arrepende, compaixão vai encontrar.
4. Chora e diz o sacerdote entre a porta e o altar:
"Pela vida do meu povo vão meus lábios suplicar."
5. Convertei-vos, povo meu, do Senhor vamos lembrar.
Eis o tempo prometido, as ovelhas vem salvar.
6. Ó Jesus misericórdia, o teu povo vem salvar,
Do pecado e da fraqueza vem a todos libertar.
7. Nossa vida lhe entregamos e imploramos seu perdão;
Seja sempre nosso auxílio e a nossa salvação.

Troquemos nossa veste
Refrão: Troquemos nossa veste por cinzas e cilício; choremos, jejuando em face do
Senhor: pois cheio de bondade é o nosso Deus, capaz de perdoar nossos pecados.
1. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia! Na imensidão de vosso amor, purificai-me!
Lavai-me todo inteiro do pecado, e apagai completamente a minha culpa!
2. Eu reconheço toda a minha iniquidade, o meu pecado está sempre à minha frente.
Foi contra vós, só contra vós, que eu pequei e pratiquei o que é mau aos vossos olhos!
3. Mostrais assim quanto sois justo na sentença, e quanto é reto o julgamento que fazeis.
Vede, Senhor, que eu nasci na iniquidade e pecador já minha mãe me concebeu.
4. Criai em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido.
Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito!
5. Dai-me de novo a alegria de ser salvo e confirmai-me com espírito generoso!
Ensinarei osso caminho aos pecadores, e para vós se voltarão os transviados.

FINAL: Hino da Campanha da Fraternidade Ecumênica 2021
Fraternidade e diálogo: compromisso de amor
“Cristo é a nossa paz: do que era dividido, fez uma unidade” (Ef 2,14a)
1. Venham todos, vocês, venham todos, reunidos num só coração.
De mãos dadas formando a aliança, confirmados na mesma missão. (bis)
Refrão: Em nome de Cristo, que é nossa paz! Em nome de Cristo, que a vida nos traz:
do que estava dividido, unidade ele faz! (bis)
2. Venham todos, vocês, meus amigos, caminhar com o Mestre Jesus.
Ele vem revelar a Escritura como fez no caminho à Emaús. (bis)
3. Venham todos, vocês, testemunhas, construamos a plena unidade.
No diálogo comprometido com a paz e a fraternidade. (bis)
4. Venham todos, mulheres e homens, superar toda polaridade.
Pois em Cristo nós somos um povo, reunidos na diversidade. (bis)
5. Venham jovens, idosos, crianças e vivamos o amor-compromisso.
Na partilha, no dom da esperança e na fé que se torna serviço. (bis)

21 de Fevereiro: 1º Domingo da Quaresma
28 de Fevereiro: 2º Domingo da Quaresma
Momento
ENTRADA
ATO PENITENCIAL
REFRÃO ORANTE
ACLAMAÇÃO
OFERTÓRIO
SANTO
COMUNHÃO
FINAL

Música
CD
Novo êxodo se faz
C. Fraternidade 2021
Piedade de nós
C. Fraternidade 2013 – Fx. 4
Ó vinde a mim
Deus é bom – Fx.8
Louvor a vós ó Cristo
C. Fraternidade 2014 - Fx. 6
Este sacrifício de louvor
C. Fraternidade 2021 – Fx. 9
Santo
CF 2008 – Fx. 10
Vem ó meu povo partilhar da minha C. Fraternidade 2015 – Fx. 17
mesa
Hino C. Fraternidade 2021
C. Fraternidade 2021

ENTRADA: Novo êxodo se faz
1. Novo êxodo se faz em nosso meio! Peregrinos conduzidos pelo Cristo.
Sua graça é renovo para todos: revivemos da Palavra o registro!
Refrão: Neste tempo, ó Senhor, de conversão, teu auxílio é de vida e salvação!
Teu auxílio é de vida e salvação!
2. O combate de vencer-se a cada dia é guiado pelo Espírito Divino:
Parceria de uma Nova Aliança, a jornada deste povo peregrino!
3. A caminho da Jerusalém celeste, é preciso reviver a novidade.
De Jesus, que derrotou os malefícios e, na Páscoa, nos encheu de claridade!
ATO PENITENCIAL: Piedade de nós
1. Senhor, que fazeis passar da morte para a vida quem ouve a vossa palavra, tende piedade de
nós.
Senhor, tende piedade de nós! (bis)
2. Ó Cristo, que quisestes ser levantado da terra para atrair-nos a vós, tende piedade de nós.
Ó Cristo, tende piedade de nós! (bis)
3. Senhor, que nos submetestes ao julgamento da vossa cruz, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós! (bis)
REFRÃO ORANTE: Ó vinde a mim
Ó vinde a mim os que chorais, desconsolados e afligidos pela dor.
Ó vinde a mim, ó vinde a mim! Em mim tereis consolo e compaixão.
ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO: Louvor a vós, ó Cristo.
Refrão: Louvor a vós ó Cristo, Rei da eterna glória!
Louvor a vós ó Cristo, Rei da eterna glória!
VERSÍCULOS
21 de Fevereiro: 1º Domingo da Quaresma
O homem não vive somente de pão, mas de toda palavra da boca de Deus.
28 de Fevereiro: 2º Domingo da Quaresma
Numa nuvem resplendente fez-se ouvir a voz do Pai:
Eis meu Filho muito amado, escutai-o, todos vós.
OFERTAS: Este sacrifício de louvor
Refrão: Este sacrifício de louvor aceitai benignamente, Senhor!
1. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que ele fez em meu favor?
2. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor.
3. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor na presença de seu povo reunido.
4. Por isso oferto um sacrifício de louvor invocando o nome sando do Senhor.

SANTO
Santo, Santo, Santo, Senhor Deus do universo.
O céu e a terra proclamam a vossa glória.
Hosana nas alturas!
Bendito o que vem em nome do Senhor
Hosana nas alturas, hosana nas alturas.
COMUNHÃO: Vem ó meu povo partilhar da minha mesa
1. Vem, ó meu povo, partilhar da minha mesa, com muito amor esse banquete eu preparei.
Este alimento será força na fraqueza, levanta e come deste pão que consagrei.
Refrão: Nós te louvamos, ó Senhor por teu carinho que se faz pão, se faz palavra e traz
perdão. A Eucaristia nos sustenta no caminho nutre a esperança e fortalece na missão.
2. Eu te proponho um novo Reino de justiça, que tem por lei a igualdade, a compaixão.
Não te dominem o egoísmo e a cobiça! Recorre à força da palavra e da oração.
3. No monte santo da oração, da Eucaristia encontrarás alento e paz, conforto, enfim.
Mas na planície da missão, no dia-a-dia irmãos sofridos já te esperam. Vai por mim!
4. A minha casa é lar que acolhe, é doce abrigo, mas a morada que prefiro é o coração.
Me alegra o culto que me prestas, como amigo, me alegra mais te ver cuidar do teu irmão.
5. Por tanto amar eu entreguei meu próprio Filho. Pra te salvar Ele se deu, morreu na cruz.
Se o mal te fere e do teu rosto ofusca o brilho combate as trevas! Faze o bem! Procura a luz!
6. Dará mais frutos toda a planta que é podada. A vida humana é uma longa gestação.
À luz da fé, a dor é poda abençoada. À luz da páscoa, a morte é luz, ressurreição.
FINAL: Hino da Campanha da Fraternidade Ecumênica 2021
Fraternidade e diálogo: compromisso de amor
“Cristo é a nossa paz: do que era dividido, fez uma unidade” (Ef 2,14a)
1. Venham todos, vocês, venham todos, reunidos num só coração.
De mãos dadas formando a aliança, confirmados na mesma missão. (bis)
Refrão: Em nome de Cristo, que é nossa paz! Em nome de Cristo, que a vida nos traz:
do que estava dividido, unidade ele faz! (bis)
2. Venham todos, vocês, meus amigos, caminhar com o Mestre Jesus.
Ele vem revelar a Escritura como fez no caminho à Emaús. (bis)
3. Venham todos, vocês, testemunhas, construamos a plena unidade.
No diálogo comprometido com a paz e a fraternidade. (bis)
4. Venham todos, mulheres e homens, superar toda polaridade.
Pois em Cristo nós somos um povo, reunidos na diversidade. (bis)
5. Venham jovens, idosos, crianças e vivamos o amor-compromisso.
Na partilha, no dom da esperança e na fé que se torna serviço. (bis)

