
 
 

DIOCESE DE MONTENEGRO 
 
 

CICLO DO NATAL 
 

 

Tempo do Advento 

1. A salvação de nosso Deus já se aproxima, a 
sua glória a nossa terra habitará. Verdade e amor 
na encruzilhada se encontram, paz e justiça um 
grande abraço vão se dar. R.: Misericórdia o 
nosso Deus vai, vai nos mostrar. A salvação de 
nosso Deus vai, vai chegar! 2. De nossa terra, 
brotará toda a verdade, quando, do céu, sua jus-
tiça se inclinar. Pois o Senhor irá nos dar seus be-
nefícios e a terra então seus grandes frutos co-
lherá. 
 

3º Dom. do Advento 

R.: /: Alegrai-vos no Senhor! Eu repito: ale-
grai-vos! :/ 1. Perto está o nosso Deus, longe o 
medo e a maldade. Junto a nós, o povo seu, reine 
a paz, reine a bondade. 2. Que fazer neste Natal 
pra que seja verdadeiro? É dever de cada qual ser 
de Deus o mensageiro. 3. Ser honesto, justo e 
bom, ser de paz, da lealdade, converter o coração 
com alegre liberdade. 
 

Tempo do Advento 

1. Uma voz fez-se ouvir lá no deserto: "Prepa-
rai os caminhos do Senhor!". Na alegria do céu as-
sim tão perto, entoou toda a terra este clamor: 
R.: Vem, Senhor, não tardes mais, és o anseio 
das nações! Vem curar os nossos "ais" e expulsar 
as opressões! Pastor santo de Israel, vem salvar 
teu povo, vem! Deus bendito, Emanuel, vem sal-
var teu povo, vem! 2. Vai cumprir-se do céu a 
profecia: "nosso Deus entre nós vem habitar!". 
Reunido, e na paz da liturgia, vem o povo de Deus 
então cantar: 3. No horizonte já brilha nova vida, 
luz sublime de um novo amanhecer. E, feliz, rumo 
à Terra Prometida, eis o povo de Deus sempre a 
dizer: 4. Eis grilhões da injustiça já rompidos, mil 
algemas quebradas pelo amor, mas na paz, o cla-
mor dos oprimidos chega ao Céu neste brado de 
louvor. 
 

Tempo do Natal 

1. Hoje, a luz visita o mundo. É a luz que traz 
alegria. Tudo por ela reviverá, ó noite, que hoje é 
dia! R.: Eis o Filho de Deus, eis o Verbo encar-
nado, o Filho muito amado, Senhor da luz: Cristo 
Jesus! 2. Hoje, as trevas fogem pra longe ao con-
templar a Luz radiante. Numa só voz a criação en-
toa um canto exultante. 3. Hoje, o Verbo, a Luz 
verdadeira o mundo inteiro ele recria. Vinde, can-
temos ao grande Sol que vindo a nós se inclina. 4. 
Hoje se cumpre a grande promessa: “Enfim, che-
gou a Luz-Redenção!” Entre acordes, cantos e 
festa fazemos a louvação! 5. Hoje nasceu Jesus de 
Maria, o Clarão que envolve o Universo. Vinde, 
prostremo-nos a adorar o Senhor que se faz 
servo. 6. Hoje os céus se unem à terra cantando à 
Luz que brilha e fulgura. E nós cantamos ao que 
nos vem: Glória a Deus nas alturas. 
 

Tempo do Natal 

1. Nosso Deus viu que o tempo chegou e uma 
Virgem lhe disse que sim. Vem, que um menino 

chorou entre as palhas assim: é Natal! R.: Glória 
a Deus no mais alto dos céus e que os homens 
encontrem Belém, tragam seus olhos sem véus, 
reconheçam também: é Natal, é Natal! 2. O po-
der fez as contas, porém, para ter a certeza na 
mão. Mas nem notou que em Belém encontra-
mos o irmão; é Natal! 3. Um menino nasceu, va-
mos lá! E quem viu foi correndo e contou: na 
manjedoura ele está, Deus-conosco chegou: é 
Natal! 
 

Tempo do Natal 

R.: Aleluia, aleluia, glória a Deus nos altos 
céus! E na terra paz aos homens, bem-amados, 
filhos seus. 1. Da flor plantada na terra, nasceu 
um fruto divino. Um Filho foi concebido, o céu 
nos deu um menino. 2. O “sim” da Virgem Maria, 
gerou a luz da esperança. E Deus o mundo recria 
na forma de uma criança. 3. Alegres como os pas-
tores, cantemos graças a Deus. Seu Filho vem 
como pobre unir a terra e os céus. 
 

Tempo do Advento 

Senhor, que vindes visitar vosso povo da paz, 
tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de 
nós. Ó Cristo, que vindes salvar o que estava per-
dido, tende piedade de nós. Ó Cristo, tende pie-
dade de nós. Senhor, que vindes criar um mundo 
novo, tende piedade de nós. Senhor, tende pie-
dade de nós. 
 

Tempo do Advento e Natal 

S.: Tende compaixão de nós, Senhor! T.: Por-
que somos pecadores. S.: Manifestai, Senhor, a 
vossa misericórdia. T.: E dai-nos a vossa salvação. 
S.: Deus todo-poderoso... T.: Amém! S.: Senhor, 
tende piedade de nós. T.: Senhor, tende piedade 
de nós. S.: Cristo, tende piedade de nós. T.: 
Cristo, tende piedade de nós. S.: Senhor, tende 
piedade de nós. T.: Senhor, tende piedade de 
nós. 
 

Tempo do Natal 

Senhor, Rei da paz, tende piedade de nós. Se-
nhor, tende piedade de nós. Cristo, luz nas tre-
vas, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade 
de nós. Senhor, imagem do homem novo, tende 
piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. 
 

Tempo do Natal 

R.: Glória, glória! Anjos no céu cantam to-
dos seu amor! E na terra, homens de paz: “Deus 
merece o louvor!” 1. Deus e Pai, nos vos louva-
mos, adoramos, bendizemos; damos glória ao 
vosso nome, vossos dons agradecemos! 2. Se-
nhor nosso, Jesus Cristo, Unigênito do Pai, Vós, de 
Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai! 3. 
Vós que estais junto do Pai, como nosso interces-
sor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso cla-
mor! 4. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo, o 
Senhor, com o Espirito divino, de Deus Pai no es-
plendor! 
 

Tempo do Natal 

S.: Glória a Deus nas alturas T.: e paz na 
terra S.: aos homens por Ele amados, S.: aos ho-
mens por Ele amados. S.: Senhor Deus, Rei dos 
céus, T.: Deus Pai todo poderoso, S.: nós vos lou-
vamos, T.: nós vos bendizemos, S.: nós vos adora-
mos, T.: nós vos glorificamos, S.: nós vos damos 
graças T.: por vossa imensa glória. S.: Senhor Je-
sus Cristo, T.: Filho Unigênito; S.: Senhor Deus, 
Cordeiro de Deus, T.: Filho de Deus Pai. S.: Vós 
que tirais o pecado do mundo, T.: tende piedade 
de nós; S.: Vós que tirais o pecado do mundo, T.: 
acolhei a nossa súplica; S.: Vós que estais à direita 
do Pai, T.: tende piedade de nós. S.: Só vós sois 
Santo, T.: só vós o Senhor, S.: só vós o Altíssimo, 
T.: Jesus Cristo; S.: com o Espírito Santo, T.: na 

glória de Deus Pai. S.: Na glória de Deus Pai. T.: 
Amém! 
 

Tempo do Advento 

Envia tua Palavra, Palavra de salvação, que 
vem trazer esperança, aos pobres, libertação. 
 

Tempo do Advento 

1. Tua Palavra é uma candeia para os meus 
passos guiar. É um luzeiro em meu caminho: vem, 
Senhor, me iluminar! 2. Tua Palavra é minha he-
rança, me alegra o coração. Nela espero, já confi-
ante, pela tua salvação. 
 

Tempo do Advento 

1. As nossas mãos se abrem, mesmo na luta 
e na dor, e trazem pão e vinho para esperar o Se-
nhor. R.: Deus ama os pobres e se fez pobre tam-
bém; desceu a 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 Se-
nhor. 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 tem o que dar, mas vale a própria vida de 
quem prossegue a lutar. 
 

Tempo do Advento 

R.: /: Desde a manhã, preparo uma ofe-
renda, :/ /: e fico, Senhor, à espera do teu sinal! 
:/ 1. /: Que poderei retribuir ao meu Senhor, por 
tudo o que Ele fez e faz em meu favor? :/ 2. /: 
Elevo o cálice da minha salvação, clamando sem 
cessar o nome do Senhor. :/ 3. /: Por isso oferto 
um sacrifício de louvor, pois Ele me livrou da 
grande escravidão. :/ 
 

Tempo do Advento 

1. Do céu, vai descer o Cordeiro. É dom, 
puro dom, salvação! No altar do penhor verda-
deiro, também vamos ser oblação! R.: Eis, Se-
nhor, a tua vinha, frutos mil te traz, Senhor! Mas 
teu povo que caminha, mais que fruto, é dom de 
amor. 2. Na terra, já brota a esperança, e a graça 
de Deus vem dizer que o povo da Nova Aliança 
também oferenda vai ser. 3. Irmãos na fé viva, 
exultantes, partilham o pão sempre mais. E cam-
pos jamais verdejantes, também já se tornam tri-
gais. 
 

Tempo do Natal 

R.: Que poderemos ao Senhor apresentar, 
quando seu Filho de presente Ele nos dá? 1. O 
infinito do universo e o sorriso das crianças, nos-
sas lutas e alegrias, nossas dores e esperanças. 2. 
Toda a flor que desabrocha, toda lágrima que cai, 
o clamor dos pequeninos, todo o riso e todo ai. 3. 
Nossos campos que florescem, o suor de nossas 
mãos, e o trabalho operário que do trigo faz o 
pão. 
 

Tempo do Natal 

R.: Longe, distante de casa, o Menino nas-
ceu; dor e alegria tão juntas nosso Deus conhe-
ceu. 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. 
 

  

Tempo do Natal 

1. Quando nasceste, trouxeram ouro, per-
fume e sedas pra te servir. /: E os pobrezinhos, 
vestindo couro, vieram só ver-te, ver-te e sorrir. 
:/ 2. Hoje trazemos o pão e o vinho, pomos a 
mesa do Santo Altar: /: se a gruta ensina qual é o 
caminho, o altar revela que a lei é amar! :/ 3. O 
mundo salvas tão docemente, numa família, a de 
São José! /: Possa esta mesa fazer da gente ir-
mãos unidos, no amor e fé! :/ 
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Tempo do Natal 

R.: Vou levar a Deus, no altar, meus dons, 
o bem que pratiquei e meus desejos bons. 1. So-
bre o altar oferecemos pão e vinho ao Senhor, 
como Cristo recebeu coisas simples do pastor. 2. 
Os reis magos lhe trouxeram seus presentes de 
valor: sendo igual o coração, vale o rei, vale o pas-
tor! 
 

Tempo do Advento 

R.: Como o sol nasce da aurora, de Maria 
nascerá aquele que a terra seca em jardim con-
verterá. Ó Belém, abre teus braços ao Pastor que 
a ti virá. Emanuel, Deus-conosco, vem ao nosso 
mundo, vem! 1. Ouve, ó Pastor do teu povo, vem 
dos altos céus onde estás. 2. Vem teu rebanho 
salvar, mostra o amor que lhe tens. 3. Cultiva e 
protege esta vinha, foi tua mão que a plantou. 4. 
Protege e confirma teu eleito, aquele que é nosso 
Pastor. 5. Liberta-nos, ó Deus e salvador, es-
tende-nos a mão e seremos salvos. 6. Nunca mais 
de ti nos afastaremos, dá-nos a vida e louvaremos 
o teu nome. 
 

Tempo do Advento 

1. Convertei-nos, Senhor Deus do mundo 
inteiro, sobre nós a vossa face iluminai! Se voltar-
des para nós seremos salvos, vós que sobre os an-
jos todos assentais. R.: Arrancaste do Egito esta 
videira e expulsaste muita gente pra plantá-la; 
diante dela, preparaste terra boa: vinde logo, Se-
nhor, vinde depressa pra salvá-la! 2. Suas raízes 
se espalharam pela terra e os seus ramos recobri-
ram o sertão; levantai-vos, vinde logo em nosso 
auxílio, libertai-nos pela vossa compaixão! 3. Seus 
rebentos atingiram as montanhas, verdes mares, 
longos rios e palmeiras. Vinde logo, Senhor Deus 
do universo, visitai a vossa vinha e protegei-a! 4. 
Vossa mão foi quem plantou esta videira; vinde 
cuidar deste rebento que firmastes, e aqueles 
que a cortarem ou queimarem, vão sofrer ante o 
furor de vossa face. 5. Até quando ficaremos es-
perando? Escutai a oração do vosso povo! Vinde 
livrar-nos e banir da nossa história tanto pranto 
amargo e copioso! 6. Estendei a vossa mão ao 
protegido, que escolheste para vós, o Filho do ho-
mem, e jamais vos deixaremos, Senhor Santo; 
dai-nos a vida e louvaremos vosso nome! 
 

Tempo do Advento 

R.: /: Da cepa brotou a rama, da rama bro-
tou a flor, da flor nasceu Maria, de Maria, o Sal-
vador. :/ 1. O Espírito de Deus sobre Ele pousará; 
de saber, de entendimento este Espírito será; de 
conselho e fortaleza, e ciência e de temor; achará 
sua alegria no temor do seu Senhor. 2. Não será 
pela ilusão do olhar, do ouvir falar que Ele irá jul-
gar os homens, como é praxe acontecer. Mas os 
pobres desta terra, com justiça, julgará e dos fra-
cos o direito Ele é quem defenderá. 3. Neste dia, 
neste dia, o Senhor estenderá sua mão liberta-
dora pra seu povo resgatar; estandarte para os 
povos, o Senhor levantará a seu povo, a sua Igreja 
toda a terra acorrerá. 4. A inveja, a opressão en-
tre irmãos se acabará e a comunhão de todos o 
inimigo vencerá. Poderosa mão de Deus fez no 
Egito o mar secar para o resto do seu povo m ca-
minho abrirá. 
 

Tempo do Natal 

R.: No presépio pequenino, Deus é hoje 
nosso irmão; e nos dá seu corpo e sangue nesta 
Santa Comunhão. 1. Para os homens que erra-
vam nas trevas, lá do céu resplandece uma luz. 
Hoje Deus visitou nossa terra e nos deu o seu Fi-
lho Jesus. 2. Duma flor germinada na terra, fecun-
dada 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, de seu povo Ele é Salvador. Gló-
ria a Deus no mais alto dos céus, paz aos homens 
aos quais tanto amou. 5.  Para os pobres e fracos 
na terra, em Belém nasceu hoje um irmão. Ele hu-
milha os soberbos e fortes e se faz dos pequenos 
o Pão. 6. Poderosos e grandes da terra nem sou-
beram da grande alegria; mas pastores e pobres 
vieram adorar o Senhor com Maria. 
 

Tempo do Natal 

R.: /: A luz resplandeceu em plena escuri-
dão, jamais irão as trevas vencer o seu clarão! :/ 
1.De tudo existe um começo e, no começo de 
tudo, era o Verbo, sim o Verbo, pelo qual existe 
tudo. Voltado pra Deus estava o Verbo que era 
Deus e nada de quanto existe sem Ele apareceu! 
É n'Ele que estava a vida, a vida que é luz dos ho-
mens, a luz nas trevas resplende e as trevas não 
compreendem. 2. Um homem por Deus man-
dado, seu nome era João, veio a luz testemunhar 
para o mundo acreditar. João, ele não era a luz, 
veio a luz testemunhar; luz verdadeira era Verbo, 
que veio ao mundo brilhar. A iluminar todo ho-
mem, o Verbo estava no mundo, por quem o 
mundo existia, mas não reconhecia. 3. Veio ao 
que lhe pertencia, mas os seus não acolheram; 
porém, quem recebia, os que no seu nome cre-
ram filhos de Deus se tornaram, Verbo deu tal po-
der, e assim nasceram de Deus e não de humano 
querer! O Verbo, então, fez-se carne, veio entre 
nós acampar e sua glória nós vimos, glória que 
seu Pai lhe dá. 4. Único filho do Pai, de graça e 
verdadeiro pleno; de sua imensa riqueza, graças 
sem fim, recebemos. Quem deu a lei foi Moisés, 
porém, a graça e a verdade somente por Jesus 
Cristo, chegar a realidade! Ninguém jamais viu a 
Deus, o Filho único então que está no seio do Pai, 
nos fez a revelação. 
 

 

Festa da Sagrada Família 

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 de do 
pão. R.: Com Jesus, com José e Maria, somos to-
dos amados de Deus. Nós formamos a sua famí-
lia, 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 Sal-
vador, 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 obe-
decemos sua voz que, em família, nos conduz. 
 
 

Festa da Sagrada Família 

R.: Olhando a Sagrada Família, Jesus, Ma-
ria e José, saibamos fazer a partilha dos gestos 
de amor e de fé. 1. Maria, Mãe santa e esposa 
exemplar, José, pai zeloso voltado a seu lar, Jesus, 
Filho amado em missão de salvar: caminhos dis-
tintos num só caminhar. 2. Maria do sim e do 
amor-doação, José, operário a serviço do pão, Je-
sus, ocupado com sua missão: três vidas distintas 
num só coração. 3. Se todas as mães em Maria se 
acharem, se todos os pais em José se espelharem, 
se todos os filhos em Cristo se olharem, serão 
mais família quanto mais se amarem. 
 

Festa da Epifania do Senhor 

R.: Lá do Oriente vieram os Reis, seguindo 
nova estrela que brilhou. Lá do Oriente vieram 
os Reis, uma grande estrela os guiou. 1. A estrela 

indicara que surgira maior Lei, a estrela que bri-
lhava apontava o novo Rei. Encontraram alguém, 
encontraram quem? Um Menino pequenino 
numa gruta de Belém, o Menino Jesus, o Rei dos 
Reis! 2. Ouro, incenso e mirra que traziam os Reis, 
ofertas de presentes para o Rei dos Reis. Oferta-
ram a Alguém, ofertaram a quem? Ao Menino pe-
quenino numa gruta de Belém, o Menino Jesus, o 
Rei dos Reis!  
 

Festa do Batismo do Senhor 

R.: Abriram-se os céus e a voz do Pai se fez 
ouvir: “Eis meu Filho muito amado, escutai-o to-
dos vós!” 1. João, o Batista, pregava, junto ao 
povo anunciava: “Outro virá com poder, bem 
mais forte Ele vai ser!” 2. Desamarrar as sandálias 
sei que eu nunca mereço, nem me abaixar até o 
chão, pois maior é sua missão. 3. Eu batizei foi 
com água, Ele no Espírito Santo. Vai batizar-vos 
Jesus para ser a vossa luz. 4. De Nazaré vem che-
gando, vem para ser batizado. Chega Jesus, pede 
a João que o batize no Jordão. 5. Logo da água 
saindo, vemos o céu se abrindo. Sobre Jesus vai 
se ver o Espírito descer. 
 

Festa do Batismo do Senhor 

R.: Nas águas do Jordão mergulhados, fo-
mos batizados no Espírito Santo. 1. Filhos de 
Deus, tributai ao Senhor, tributai-lhe a glória e o 
poder! 2. Eis a voz do Senhor sobre as águas, sua 
voz sobre as águas imensas! 3. Que o Senhor for-
taleça o seu povo, e abençoes com a paz o seu 
povo! 4. Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espí-
rito desde agora e para sempre. Amém! 
 

Tempo do Advento 

R.: /: Abri as portas ao Salvador, ficai aten-
tos, é o Senhor! :/ 1. Chegou a hora de despertar, 
a salvação não vai tardar. A noite escura passou 
também, vistamos luzes que o dia vem. 2. Re-
bento novo nasceu da dor, daquele tronco surgiu 
a flor. Fará justiça entre as nações, paz e bondade 
aos corações. 
 

Tempo do Advento 

1. Natal se aproxima, é tempo de amor; re-
nasce a esperança de um mundo melhor. Pala-
vras e gestos promovem a paz, que vem do Deus 
vivo e na terra se faz. R.: /: Paz para todos os ho-
mens, que lutam de boa vontade! :/ 2. Verdade 
na terra irá ressurgir, a paz e a justiça as mãos vão 
unir. Enfim o Senhor nos dará a salvação, seremos 
um povo amigo e irmão. 3. Os pobres que vivem 
sem pão e sem luz, cansados da vida e do peso da 
Cruz, precisam de nós para erguer-se do chão. 
Natal é a festa da libertação. 4. A paz se promove 
com luta e vigor, não se pode ser fruto do medo 
e temor. A paz é o processo do homem total, fir-
mado no Cristo, seu grande ideal. 
 

Tempo do Natal 

R.: Aleluia! Quem diria! Boa-Nova é en-
contrar um menino! Aleluia! Quem diria! Parti-
lhando do nosso destino! 1. Já nasceu nos mos-
trando outro jeito de plantar novamente a har-
monia, de viver, de acolher o desfeito. Vem che-
gando da periferia!   
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