
Sejam bem vindos!



Encontro da Pastoral da Animação
22/09/2018



Acolhida

Agradecemos todas as comunidades presentes

e estamos sempre abertos e dispostos a acolher todos aqueles

que desejarem se dedicar à evangelização através da música,

seja na parte instrumental, ou mesmo na parte vocal.



ORAÇÃO DO MÚSICO

Deus Todo-Poderoso, que nos destes a vida, os sons da natureza, o dom do ritmo, 
do compasso e da afinação das notas musicais, dai-nos a graça de conseguir 

técnica aprimorada em nossos instrumentos a fim de que possamos exteriorizar 
nossos sentimentos por meio dos sons.

Permita, Senhor, que os sons por nós emitidos sejam capazes de acalmar nossos 
irmãos perturbados, curar doentes e animar os deprimidos, que sejam brilhantes 

como as estrelas e suaves como o veludo. Permita, Senhor, que todo ser que ouvir o 
som dos nossos instrumentos sinta-se bem e pressinta a vossa presença.

Santa Cecília, padroeira dos músicos, rogai por nós!

Amém!



PAUTA DA REUNIÃO DO DIA 22/09/2018 às 14H

1.ORGANIZAÇÃO DA CELEBRAÇÃO DA NOVENA DO DIA 10/10/2018;

2.FORMAÇÃO O CANTO E A MUSICA LITURGICA;

3.SUGESTÃO DE CANTOS: ADVENTO, NATAL, SAGRADA FAMÍLIA E 
EPIFANIA DO SENHOR;

4.SLIDES PARA AS MISSAS, AVALIAÇÃO E SUGESTÃO;



1.ORGANIZAÇÃO DA CELEBRAÇÃO DA NOVENA DO DIA 10/10/2018;

Com o objetivo de bem celebrar este Ano Jubilar e motivar a interação das pastorais entre si, está sendo 
realizada uma programação das Pastorais para as Novenas de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. A nossa 
Pastoral da Animação está programada para o dia 10/10/2018. Ficamos responsáveis por preparar e 
apresentar um histórico da Pastoral. Para isso, precisamos da colaboração de todos que fazem parte da 
animação de suas comunidades para preparar a liturgia deste dia, para:

• -Enviar fotos de seus grupos de cantos para elaboração do slide;

• -Enviar atividades desenvolvidas nas comunidades para preparar o Histórico da Pastoral;

• -Comentarista: Preparar o comentário inicial e alguma prece específica;

• -Oração pelas vocações;

• -Primeira Leitura;

• -Salmo;

• -Preces:

• -Sugestão para Ofertório;

• -Sugestão para a animação;



2.Formação o Canto e a Música Litúrgica:

com o Agente de Pastoral Tiago Aparecido Rodrigues 



3.SUGESTÃO DE CANTOS:

ADVENTO, NATAL, SAGRADA FAMÍLIA

E EPIFANIA DO SENHOR;



Entrada - Ilumina, Ilumina

Minha prece de pai

É que meus filhos sejam felizes.

Minha prece de mãe

É que meus filhos vivam em paz.

Que eles achem os seus caminhos!

Amem e sejam amados!

Vivam iluminados!



Nossa prece de filhos

É prece de quem agradece.

Nossa prece é de filhos que sentem

Orgulho dos pais.

Que eles trilhem os teus caminhos!

Louvem e sejam louvados!

Sejam recompensados!

Ilumina, ilumina! Nossos pais, nossos filhos e filhas!

Ilumina, ilumina! Cada passo das nossas famílias!



Oferendas - Olhando a Sagrada Família

Olhando a Sagrada Família

Jesus, Maria e José

Saibamos fazer a partilha

Dos gestos de amor e de fé

Maria, mãe santa e esposa exemplar

José, pai zeloso voltado ao seu lar

Jesus, filho amado em missão de salvar

Caminhos distintos num só caminhar



Olhando a Sagrada Família

Jesus, Maria e José

Saibamos fazer a partilha

Dos gestos de amor e de fé

Maria do sim e do amor doação

José, operário a serviço do pão

Jesus ocupado com sua missão

Três vidas distintas num só coração



Salmo - 3º Domingo de Advento

Exultai cantando alegres, habitantes de Sião

porque é grande em vosso meio o Deus Santo de Israel!

Eis o Deus, meu Salvador, eu confio e nada temo;

o Senhor é minha força, meu louvor e salvação.

Com alegria bebereis no manancial da salvação.

E direis naquele dia: 'dai louvores ao Senhor.



Salmo - 3º Domingo de Advento

Exultai cantando alegres, habitantes de Sião

porque é grande em vosso meio o Deus Santo de Israel!

Invocai seu Santo Nome, anunciai suas maravilhas,

entre os povos proclamai que seu nome é o mais sublime.



Oferendas - Ofertas Singelas

Ofertas singelas, pão e vinho,

sobre a mesa colocamos.

Sinais do trabalho que fizemos

e aqui depositamos.

É teu também nosso coração.

Aceita, Senhor a nossa oferta,

que será depois, na certa, o teu próprio ser.



Oferendas - Ofertas Singelas

Ofertas singelas, pão e vinho,

sobre a mesa colocamos.

Sinais do trabalho que fizemos

e aqui depositamos.

Recebe Senhor da Natureza todo fruto que colhemos.

Recebe o louvor de nossas obras e o progresso que fizemos.



Oferendas - Ofertas Singelas

Ofertas singelas, pão e vinho,

sobre a mesa colocamos.

Sinais do trabalho que fizemos

e aqui depositamos.

Sabemos que tudo tem valor depois que a terra visitaste.

Embora tivéssemos pecado, foi bem mais o que pagaste



Comunhão - Vem ó Senhor com o teu povo caminhar

Vem ó Senhor com o teu povo caminhar,

teu corpo e sangue,

vida e força vem nos dar.

A boa nova proclamai com alegria,

Deus vem a nós, ele nos salva e nos recria,

e o deserto vai florir e se alegrar

/da terra seca, flores, frutos vão brotar. }Bis



Vem ó Senhor com o teu povo caminhar,

teu corpo e sangue,

vida e força vem nos dar.

Eis nosso Deus, e ele vem para salvar,

com sua força vamos juntos caminhar,

e construir um mundo novo libertado

/do egoísmo, da injustiça e do pecado.}Bis



Entrada – Vinde Irmãos

Vinde, irmãos, e exultai na alegria,

do céu vede mistérios sem véus

e com anjos cantai, na harmonia,

glória a Deus no mais alto lá dos céus!

Feliz Natal! Nasceu Jesus!

Brilhou a luz do eterno amor.

Glória e louvor ao dom do céu,

Emanuel, Deus Salvador!



Feliz Natal! Nasceu Jesus!

Brilhou a luz do eterno amor.

Glória e louvor ao dom do céu,

Emanuel, Deus Salvador!

Paz aos homens de boa vontade,

lá, no céu, cantam anjos também.

É Jesus vindo a nós na humildade,

toda a Terra se torna, então, Belém.



Oferendas - Sobe A Jerusalém

Sobe a Jerusalém, Virgem oferente sem igual

Vai apresenta ao Pai, teu Menino: luz que chegou no natal

E, junto à sua cruz, quando Deus morrer fica de pé

Sim, ele te salvou, mas o ofereceste por nós com toda fé

Nós vamos renovar este sacrifício de Jesus

Morte e ressurreição, vida que brotou de sua oferta na cruz

Mãe, vem nos ensinar a fazer da vida uma oblação

Culto agradável a Deus é fazer a oferta do próprio coração



Salmo - Epifania do Senhor

As nações de toda a terra, hão de adorar-vos ó Senhor!

Dai ao Rei vossos poderes, Senhor Deus,
vossa justiça ao descendente da realeza!

Com justiça ele governe o vosso povo,
com eqüidade ele julgue os vossos pobres.

Nos seus dias a justiça florirá
e grande paz, até que a lua perca o brilho!

De mar a mar estenderá o seu domínio,
e desde o rio até os confins de toda a terra!



4.SLIDES PARA AS MISSAS, AVALIAÇÃO E 
SUGESTÃO;


