Folheto da Diocese de Divinópolis-MG

HOJE É DOMINGO
Planilha de Músicas – DEZEMBRO 2017 – ANO B
www.diocesedivinopolis.org.br
03 de Dezembro: 1º Domingo do Advento
10 de Dezembro: 2º Domingo do Advento
17 de Dezembro: 3º Domingo do Advento
24 de Dezembro: 4º Domingo do Advento
Momento
ENTRADA
COROA DO ADVENTO
ATO PENITENCIAL
REFRÃO ORANTE
ACLAMAÇÃO
OFERTÓRIO
SANTO

Música
Quando virá, Senhor
Acendamos a lamparina
Perdoa o nosso desamor
Atentos ficai
Aleluia, venha para nós o Salvador
É dom de amor
Santo

COMUNHÃO

Visitai, Senhor, vossa vinha

CD
Liturgia 8
Cristo, clarão do Pai
Alguém está nascendo
A palavra se fez carne
Mestre onde estás?
Mestre onde estás?
Canto
Pastoral:
Fomos
chamados - Fx. 15
Liturgia 8

ENTRADA: Quando virá, Senhor
1. Quando virá, Senhor, o dia em que apareça o Salvador.
E se efetue a profecia: “Nasceu do mundo o Redentor?”
Refrão: Orvalhai lá do alto, ó céus, e as nuvens chovam o Justo!
2. Aquele dia prometido antiga fé de nossos pais.
Dia em que o mal será banido mudando em risos nossos ais!
3. Quando felizes o veremos no firmamento despontar.
E a espargir clarões supremos da terra as trevas dispersar?
4. Filha de Reis, ó Virgem pura sai da modesta posição.
Em ti, embora criatura, de Deus se fez a encarnação!
ACENDIMENTO DA COROA DO ADVENTO: Acendamos a lamparina
Refrão: Acendamos a lamparina, acendamos a lamparina.
Sentinela a vigiar: logo o Senhor virá, logo o Senhor virá.
Deus-Conosco: luz a brilhar! Deus-Conosco: luz a brilhar!
Eis que já se avista a salvação chegando.
Vem aclarando nossa escuridão o Senhor da luz!
ATO PENITENCIAL:
1. Ó Deus bondade, Pai e Criador. Somos teu povo santo e pecador.
Nós te pedimos força e proteção. Ó Deus da vida e da libertação.
Refrão: Ó Deus perdoa o nosso desamor, do céu envia o Filho salvador! (bis)
2. Nosso pecado quer nos condenar. Da vossa face vai nos afastar.
Porém, tu és o Deus consolação e nos concedes sempre o teu perdão.
3. Aqui estamos para suplicar. Que nossas culpas queiras perdoar.
Te prometemos nossa conversão. Porque tu és o Deus da Salvação.
REFRÃO ORANTE: Atentos ficai
Atentos ficai, atentos ficai, pois o Filho do Homem virá!
Atentos ficai, atentos ficai, Ele vem para vos salvar!

ACLAMAÇÃO: Aleluia, venha para nós o Salvador
Refrão: Aleluia! Aleluia! Aleluia! (bis)
Que as nuvens se abram e enviem o orvalho reconfortador.
Que da terra brote já a flor, que venha pra nós o Salvador.
OFERTAS: É dom de amor
1. Do céu vai descer o Cordeiro. É dom, puro dom, salvação!
No altar do penhor verdadeiro, também vamos ser oblação.
Refrão: Eis, Senhor, 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 campos jamais verdejantes também já se tornam trigais!
SANTO:
Santo é o Senhor! Santo é o Senhor! Deus do Universo. Deus do Universo.
O céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana nas alturas!
Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas!
Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas!

COMUNHÃO: Visitai Senhor vossa vinha
1. Convertei-nos, Senhor Deus do mundo inteiro, sobre nós a vossa face iluminai!
Se voltardes para nós, seremos salvos, Vós que sobre os anjos todos assentais.
Refrão: Arrancastes do Egito esta videira, e expulsastes muita gente pra plantá-la.
Diante dela preparastes terra boa, vinde logo, Senhor, vinde depressa pra salvá-la!
2. Suas raízes se espalharam pela terra e os seus ramos recobriram 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 esperando? 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 escolhestes para vós, “Filho do Homem”,
e jamais vos deixaremos, Senhor santo, dai-nos vida e louvaremos vosso nome.

08 de Dezembro: Imaculada Conceição de Nossa Senhora
NOTA: os cantos sairão no folheto do dia 03 de dezembro
Momento
ENTRADA
COMUNHÃO

Música
Tu és bendita
Povo de Deus foi assim

CD
Maria Mãe de Jesus
Festas Litúrgicas 3

ENTRADA: Tu és bendita
1. Tu és bendita sobre todas as mulheres, fostes escolhida para Mãe do Salvador.
Tu és a glória e alegria do teu povo, és nosso orgulho, nossa Mãe e nosso amor.
Refrão: Ave Maria, cheia de graça, bendito Aquele que nasceu do teu amor! (bis)
2. Tu és formosa, de beleza encantadora, nenhum pecado empobreceu os planos teus.
Tu és a serva que tornou-se uma rainha, tu és a filha transformada em Mãe de Deus.
COMUNHÃO: Povo de Deus foi assim
1. Povo de Deus foi assim: Deus cumpriu a Palavra que diz: “Uma virgem irá conceber.”
E a visita de Deus me fez mãe! Mãe do Senhor, nossa mãe, nós queremos contigo aprender a
humildade, a confiança total, e escutar o teu Filho que diz:
Refrão: Senta comigo à minha mesa, nutre a esperança, reúne os irmãos.
Planta meu Reino, transforma a terra. Mais que coragem, tens minha mão!
2. Povo de Deus foi assim: nem montanha ou distância qualquer me impediu de servir e sorrir.
Visitei, com meu Deus. Fui irmã! Mãe do Senhor, nossa mãe, nós queremos contigo aprender
desapego, bondade, teu Sim, e acolher o teu Filho que diz:
3. Povo de Deus foi assim: meu menino cresceu e entendeu que a vontade do Pai conta mais.
E a visita foi Deus quem nos fez! Mãe do Senhor, nossa mãe, nós queremos contigo aprender a
justiça, a vontade do Pai, e entender o teu Filho que diz:
4. Povo de Deus foi assim: da verdade jamais se afastou. Veio a morte e ficou nosso pão.
Visitou-nos e espera por nós!. Mãe do Senhor, nossa mãe, nós queremos contigo aprender a
verdade, a firmeza, o perdão, e seguir o teu Filho que diz:

