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19) /:Senhor, nós te esperamos! Senhor, não tardes mais! 57) 1. As colinas vão ser abaixadas, os caminhos vão ter
mais fulgor. O Senhor quer as vidas ornadas para a festa
Senhor, nós te esperamos! Vem logo, vem nos salvar!:/
da vida e do amor! Vem, Senhor! Vem salvar teu povo,
23) 1. Uma vela se acende no caminho a iluminar. Deus Conosco, Emanuel! Neste Pão, um mundo novo
Preparemos nossa casa: é Jesus que vai chegar. /:No quer teu povo, Deus fiel! 2. Vão brotar, em desertos, mil
Advento a tua vinda nós queremos preparar. Vem, fontes, que canteiros de paz vão regar. Também vidas
Senhor, que é teu Natal, vem nascer em nosso lar.:/ sem luz de horizontes, na luz viva do céu vão brilhar! 3.
2. A segunda vela acesa, vem a vida clarear. Rejeitemos, Nosso Deus vem plantar a justiça, neste mundo de
pois, as trevas, é Jesus que vai chegar. 3. Na terceira vela sonhos tão vãos... E banir para sempre a cobiça, que
temos, a esperança a crepitar. Nossa fé se reanima, é destrói sempre a vida de irmãos. 4. Não impérios de
Jesus que vai chegar. 4. Eis a luz da quarta vela, um morte reinando, só gerando caminhos de dor; o Senhor
clarão se faz brilhar. Bate forte o coração, é Jesus que vai quer a vida ostentando o troféu sempre eterno do amor!
5. A chegada de Deus aguardando, eis um povo em
chegar.
caminhos de luz! E, com ele, o Senhor caminhando, para
28) 1. A salvação do nosso Deus já se aproxima, a sua a casa do Pai o conduz!
glória a nossa terra habitará. Verdade e amor na
encruzilhada se encontram, paz e justiça um grande
abraço vão se dar. Misericórdia o nosso Deus vai, vai
nos mostrar. A salvação do nosso Deus vai, vai, vai
chegar. 2. De nossa terra brotará toda a verdade quando,
do céu, sua justiça se inclinar. Pois o Senhor irá nos dar
seus benefícios e a terra, então, seus grandes frutos
colherá.

66) 1. É tempo de Advento, Jesus irá chegar. /:Cristo,
nossa paz, entre nós veio morar.:/ 2. É tempo de
esperança, virá o libertador. /:Cristo, nossa paz, é o nosso
Salvador.:/ 3. É tempo de alegria, os sinos a tocar.
/:Cristo, nossa paz, veio o Reino anunciar.:/ 4. É tempo de
justiça em prol do irmão menor. /:Cristo, nossa paz, vê no
pobre amor maior.:/ 5. É tempo de unidade, amor e
conversão. /:Cristo, nossa paz, nos convida à
02) 1. Senhor, que viestes ao mundo para nos salvar, comunhão.:/ 6. É tempo de Advento, de prece universal.
tende piedade de nós! Senhor, tende piedade de nós! 2. /:Cristo, nossa paz, vem chegando no Natal.:/
Ó Cristo, que continuamente nos visitais, tende piedade
de nós! Cristo, tende piedade de nós! 3. Senhor, que 20) Após espera tão longa, irrompe a noite que é dia.
um dia vireis a julgar nossas obras, tende piedade de nós! /:Até palácios se apagam, diante da estrebaria.:/
Senhor, tende piedade de nós!
44) 1. As nossas mãos se abrem, mesmo na luta e na dor.
E trazem pão e vinho para esperar o Senhor. Deus ama
os pobres e se fez pobre também, desceu à terra e fez
pousada em Belém. 2. As nossas mãos se elevam para,
num gesto de amor, retribuir a vida, que vem das mãos do
Senhor. 3. As nossas mãos se encontram na mais
fraterna união. Façamos deste mundo a grande “Casa do
Pão!” 4. As nossas mãos sofridas nem sempre têm o que
dar, mas vale a própria vida de quem prossegue a lutar.

36) A noite se iluminou, o céu se vestiu de luz. Os
anjos cantaram glória, quando nasceu Jesus. 1. Eu
quero ver tua estrela no céu, iluminando o caminho do
bem. Eu quero ver todo o povo sorrindo e, junto, seguindo
a lição de Belém. 2. Eu quero ver os pastores chegando
pra visitar o Menino Jesus. Eu quero ver todo o povo
sorrindo e, junto, seguindo a mensagem da luz. 3. Eu
quero ver os reis magos chegando e, humildemente,
adorando o Senhor. Eu quero ver todo o povo sorrindo e,
junto, seguindo a mensagem do amor.

09) Santo, santo, santo, Senhor Deus do universo. O céu
e a terra proclamam vossa glória! Hosana nas alturas! 07) Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens
Bendito o que vem em nome do Senhor! Hosana nas por ele amados, aos homens por ele amados. Senhor
Deus, Rei dos céus, Deus Pai todo-poderoso: nós vos
alturas!
louvamos, nós vos bendizemos. Nós vos adoramos,
nós vos glorificamos. Nós vos damos graças, por
14) /:Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, vossa imensa glória! Senhor Jesus Cristo, Filho
tende piedade, tende piedade, piedade de nós!:/ Cordeiro Unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de
de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, Deus Pai. Vós, que tirais o pecado do mundo, tende
dai-nos a paz, dai-nos a paz!
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 glória de Deus Pai. Na glória de Deus
Pai. Amém!
52) Longe, distante de casa, o Menino nasceu; dor e
alegria, tão juntas, nosso Deus conheceu. 1. Então
chegaram pastores trazendo o suor do trabalho, simples,
na pobreza, num sorriso, o mais nobre agasalho. 2. Então
os sábios partiram; humilde, insistente procura. Longe
dos palácios, manjedoura foi berço e ternura. 3. E nós
também acorremos: quem pode esquecer o Menino?
Quis morar conosco, desvelou-nos o nosso destino.
62) No presépio pequenino, Deus é hoje nosso irmão.
E nos dá seu Corpo e Sangue nesta Santa Comunhão.
1. Para os homens que erravam nas trevas, lá do céu
resplandece uma luz. Hoje Deus visitou nossa terra e nos
deu o seu Filho Jesus. 2. Duma flor germinada na terra,
fecundada por sopro de Deus, hoje um novo começo
desponta e se abraçam a terra e os céus. 3. Boas Novas
de grande alegria, mensageiros do céu vêm cantar, e, aos
pastores, um anjo anuncia: “Deus nasceu em Belém de
Judá”. 4. Para nós nasceu hoje um Menino, do seu povo
Ele é Salvador. Glória a Deus no mais alto dos céus, paz
aos homens aos quais tanto amou. 5. Para os pobres e
fracos da terra, em Belém nasceu hoje um irmão. Ele
humilha os soberbos e fortes e se faz, dos pequenos, o
Pão.

90) 1. Vamos todos louvar o nosso Deus Pai, que nos deu
o seu Filho por irmão, e reuniu-nos aqui em sua casa,
junto à mesa da Palavra e do Pão. Com Jesus, com
José e Maria somos todos amados de Deus. Nós
formamos a sua família, com Jesus somos nós filhos
seus.
2. Vamos todos louvar o nosso Deus Pai,
que nos deu, em Maria, santa Mãe, Mãe de Deus ao nos
dar o Salvador, Mãe de todos, porta aberta para o céu! 3.
Vamos todos louvar o nosso Deus Pai, que nos deu o
bom José por protetor, a Jesus deu o nome, casa e pão,
para nós é pai e exemplo de amor. 4. Vamos todos louvar
o nosso Deus Pai, que nos quer na família de Jesus, com
Maria e José obedecemos sua voz que, em família, nos
conduz.
104) Filhos eleitos do Pai, que nos conduz com amor,
batizados pela força do Espírito, formamos a Igreja do
Senhor. 1. Pela graça do Deus vivo, vinde todos caminhar,
pela água do batismo, o seu amor anunciar. 2. Pelo Espírito
da vida, Deus nos mostra seu amor, nos tornando sal da
terra, que contém todo sabor.

76) 1. Numa cidade bem pequenina, um anjo santo disse
a Maria: “Deus vai nascer, tu vais ser mãe, tu, Mãe da
vida, Mãe de Jesus”. /:Vamos cantando, o Natal nos
convida a ver no presépio o Menino Jesus!:/ 2. Na
noite calma, brilha uma estrela iluminando, dando a
notícia: “Jesus nasceu, vamos cantar, Deus pequenino,
Deus entre nós”! 3. Quanta ternura, Deus é criança, Ele
que a terra e o céu alcançam. Mas Deus nos quer, e o seu
amor faz o impossível, nasce entre nós!
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