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01 de Janeiro: Solenidade da Santa Mãe de Deus, Maria
NOTA: os cantos do dia 01/01/2018 estão no folheto de 31/12/2017
07 de Janeiro: Solenidade da Epifania do Senhor
08 de Janeiro: Festa do Batismo do Senhor
NOTA: os cantos da festa do Batismo sairão no folheto do dia 07
Momento
ENTRADA

Música
Santos Reis Magos

ENTRADA – DIA 8
ATO PENITENCIAL
GLÓRIA
REFRÃO ORANTE
REFRÃO ORANTE
- DIA 8
ACLAMAÇÃO
ACLAMAÇÃO
– DIA 8
OFERTÓRIO
OFERTÓRIO
– DIA 8
SANTO
COMUNHÃO
COMUNHÃO
– DIA 8

Ó Pai, somos nós o povo eleito
Perdão, Senhor, tantos erros cometi
Glória a Deus (oficial da liturgia)
Eis que uma Virgem concebeu
Eu te amo ó Deus

CD
C. Pastoral: Cantando a Vida e a
Paz – Fx. 32
Cantos de Abertura e Comunhão
Coletânea M. Diversas - Fx 18
Festas Litúrgicas 1
A Palavra se fez carne
Canto Pastoral 2010 – Fx. 37

Aleluia, quem diria
Aleluia

Liturgia 3

Longe, distante de casa
De mãos estendidas

Liturgia 3
Liturgia VI

Santo
Deus nos espera em Belém
Sobre Cristo o Espírito pousou

C.Pastoral 2008 –Fx.21
Liturgia 3
Luz da Luz

Liturgia 16 – FX 3

ENTRADA: Santos Reis Magos
Refrão: Santos Reis Magos do Oriente, fostes guiados por luz refulgente.
Para encontrar a Jesus Salvador, que venerando acolhestes com amor.
1. Os profetas dos tempos antigos anunciam um rei Salvador
Face humana do Pai e amigo, revelação do amor.
Ao chegar o momento predito, Gabriel vem do céu anunciar,
À Maria, o Filho bendito, que quer a todos salvar!
2. Em Belém novo astro reluz no horizonte da noite escura
Pobre gruta recebe Jesus, nascido da Virgem pura.
Aos pastores um anjo anuncia Boa Nova de Cristo Senhor,
Povo todo, ouvi com alegria: Nasceu-vos Deus Salvador!
ENTRADA – DIA 8: Ó Pai, somos nós o povo eleito
Refrão: Ó Pai, somos nós o povo eleito, que Cristo veio reunir! (bis)
1. Pra viver da sua vida, aleluia, o Senhor nos enviou, aleluia!
2. Pra ser Igreja peregrina, aleluia, o Senhor nos enviou, aleluia!
3. Pra ser sinal da Salvação, aleluia, o Senhor nos enviou, aleluia!
4. Pra anunciar o Evangelho, aleluia, o Senhor nos enviou, aleluia!

ATO PENITENCIAL: Perdão, Senhor
1. Perdão, Senhor, tantos erros cometi. Perdão, Senhor, tantas vezes me omiti.
Perdão, Senhor, pelos males que causei, pelas coisas que falei, pelo irmão que eu julguei. (bis)
Refrão: Piedade, Senhor, tem piedade, Senhor, meu pecado vem lavar com seu amor.
Piedade, Senhor, tem piedade, Senhor e liberta minha alma para o amor.
2. Perdão, Senhor, porque sou tão pecador. Perdão, Senhor, sou pequeno e sem valor.
Mas mesmo assim Tu me amas, quero então te entregar meu coração, suplicar o teu perdão(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: Eis uma Virgem concebeu
Eis que uma virgem concebeu, hoje uma luz aos povos nasceu!
Aleluia, aleluia! Deus conosco está! Deus conosco está!
REFRÃO ORANTE – DIA 08: Eu te amo ó Deus
Eu te amo, ó Deus! Eu te amo, ó Deus!
Pois os que te amam brilham como o sol, como o sol ao amanhecer. (Bis)
ACLAMAÇÃO: Aleluia, quem diria
Refrão: Aleluia! Quem diria! Boa Nova é encontrar um menino!
Aleluia! Quem diria! Partilhando do nosso destino!
Já nasceu nos mostrando outro jeito de plantar novamente a harmonia,
de viver, de acolher o desfeito, vem chegando da periferia!
ACLAMAÇÃO – DIA 08: Aleluia

Refrão: Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia! (bis)
Abriram-se os céus e fez-se ouvir a voz do Pai:
Eis meu Filho muito amado; escutai-o, todos vós!

OFERTAS: Longe, distante de casa
Refrão: 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.

OFERTÓRIO – DIA 08: De mãos estendidas
Refrão: De mãos estendidas ofertamos o que de graça recebemos.
1. A natureza tão bela que é louvor, que é serviço.
O sol que ilumina as trevas, transformando-as em luz.
O dia que nos traz o pão, e a noite que nos dá repouso
Ofertamos ao Senhor o louvor da criação.
2. Nossa vida toda inteira, ofertamos ao Senhor.
Como prova de amizade, como prova de amor.
Com o vinho, com o pão ofertemos ao Senhor.
Nossa vida toda inteira, o louvor da criação.
SANTO:
Santo, Santo, Santo Senhor Deus do universo.
O céu e a terra proclamam a vossa glória e louvor.
Hosana, hosana, hosana no mais alto do céu!
Bendito aquele que vem em nome do Senhor.
Hosana, hosana, hosana no mais alto do céu!
Santo, Santo, Santo Senhor Deus do universo.
Santo, Santo, Santo, Santo Senhor!
COMUNHÃO: Deus nos espera em Belém
Refrão: Deus nos espera em Belém, sabe da fome que temos.
Vamos à Casa do Pão, lá nosso irmão nós veremos.
1. Toda bondade de Deus desde o começo vigora.
Felizes todos os povos: hoje conosco Ele mora!
2. Foram Maria e José os escolhidos da vida.
Que viram felicidade em se entregar sem medida.
3. Anjos cantaram por lá cantos de plena alegria;
e quem se fez vigilante viu que o Menino sorria.
4. Longe uma estrela brilhou e nos chamou para perto;
e quem buscou a Verdade viu que há bem mais que o deserto.
5. Justo e piedoso ancião teve o consolo em seus braços;
e quem a Luz procurava pôde seguir os seus passos.
6. Eis nossa paz, nosso bem! Que a humanidade se esmere
em ter olhar, gesto e passo postos no Amor que a prefere.
COMUNHÃO – DIA 08: Sobre Cristo o Espírito pousou
Refrão: Sobre Cristo o Espírito pousou e do céu uma voz comunicou:
"Eis meu Filho muito amado, muito amado, Nele pus o meu agrado!" (bis)
1. Eis que o tempo se cumpriu, Boa Nova aos corações:
é o fim de toda a treva, Luz eterna às nações!
2. O Eleito do Senhor vem trazendo em suas mãos.
A justiça que liberta os cativos da prisão!
3. Foi nas águas do Jordão que o Messias se mostrou.
E a partir da Galiléia o seu Reino anunciou!
4. O Ungido de Deus Pai é a Paz que nos sustém:
convivendo nesta terra, caminhou fazendo o bem!

