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06 de Dezembro: 2º Domingo do Advento
13 de Dezembro: 3º Domingo do Advento
20 de Dezembro: 4º Domingo do Advento
Momento
ENTRADA
COROA DO ADVENTO
ATO PENITENCIAL
REFRÃO ORANTE
ACLAMAÇÃO
OFERTÓRIO
SANTO

Música
Das alturas orvalhem os céus
Acendamos a lamparina
Kyrie
A luz virá
Aleluia
A nossa oferta apresentamos
Santo

COMUNHÃO

Visitai, Senhor, vossa vinha

CD
Dia do Senhor
Cristo, clarão do Pai
Melodia C. Pastoral 2003 – Fx.12
Cristo clarão do Pai
À escolha
Dia do Senhor
C. Pastoral: Fomos chamados –
Fx. 15
Liturgia 8

ENTRADA: Das alturas orvalhem os céus
Refrão: Das alturas orvalhem os céus, e as nuvens que chovam justiça,
Que a terra se abra ao amor e germine o Deus Salvador. (bis)
1. Foste amigo, antigamente, desta terra que amaste,
deste povo que escolheste; sua sorte melhoraste,
perdoaste seus pecados, tua ira acalmaste.
2. Escutemos suas palavras, é de paz que vai falar;
paz ao povo, a seus fiéis, a quem dele se achegar.
Está perto a salvação e a glória vai voltar.
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: Kyrie
1. Senhor, que vindes visitar vosso povo na paz, tende piedade de nós.
Kyrie eleison, Kyrie eleison.
2. Cristo, que vindes salvar o que estava perdido, tende piedade de nós.
Christe eleison, Christe eleison.
3. Senhor, que vindes criar um novo mundo, tende piedade de nós.
Kyrie eleison, Kyrie eleison.
REFRÃO ORANTE: A luz virá
A luz virá, a luz virá e resplandecerá o novo dia!
A luz virá, a luz virá e resplandecerá o novo dia!

ACLAMAÇÃO: Aleluia
Refrão: Aleluia! Aleluia! Aleluia! (bis)
VERSÍCULOS
06 de Dezembro: 2º Domingo do Advento
Preparai o caminho do Senhor; endireitai suas veredas.
Toda a carne há de ver a salvação do nosso Deus.
13 de Dezembro: 3º Domingo do Advento
O Espírito do Senhor sobre mim fez a sua unção,
enviou-me aos empobrecidos a fazer feliz proclamação.
20 de Dezembro: 4º Domingo do Advento
Eis a serva do Senhor; cumpra-se em mim a tua palavra!
OFERTÓRIO: A nossa oferta apresentamos
Refrão: A nossa oferta apresentamos no altar e te pedimos: vem Senhor, nos libertar!
1. A chuva molhou a terra, o homem plantou um grão.
A planta deu flor e frutos, do trigo se fez o pão.
2. O homem plantou videiras, cercou-as com seu carinho.
Da vinha brotou a uva, da uva se fez o vinho.
3. Os frutos da nossa terra e as lutas dos filhos teus.
Serão pela tua graça pão vivo que vem do céu.
4. Recebe Pai nosso as vidas, unidas ao pão e vinho.
E vem conduzir meu povo, guiando no teu caminho.
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 06 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:

24/25 de Dezembro (Missa da noite e do dia): Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo
27 de Dezembro: Sagrada Família, Jesus, Maria e José
31 de Dezembro/01 de Janeiro 2021: Ano Novo e Santa Mãe de Deus, Maria
Momento
ENTRADA
ATO PENITENCIAL
GLÓRIA
REFRÃO ORANTE
ACLAMAÇÃO
OFERTÓRIO
SANTO

Música
Nosso Deus viu
Kyrie
Glória a Deus
(oficial da Liturgia)
Ó luz que vieste ao mundo
Aleluia, quem diria
Longe, distante de casa
Santo

COMUNHÃO
Deus nos espera em Belém
PROCISSÃO MENINO Noite feliz
JESUS (opcional)

CD
Liturgia 3
Melodia C. Pastoral 2003 – Fx.12
Festas Litúrgicas 1
Cristo clarão do Pai
Liturgia 3
Liturgia 3
Canto
Pastoral:
chamados - Fx. 15
Liturgia 3
Natal de Jesus

Fomos

ENTRADA: Nosso Deus viu
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!
Refrão: 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 poder fez as contas, porém, para ter a certeza na mão,
mas nem notou que em Belém encontramos o irmão. É Natal!
3. Um menino nasceu, vamos lá! E quem viu, foi correndo e contou:
na manjedoura Ele está. Deus conosco chegou. É Natal!
ATO PENITENCIAL: Kyrie
1. Senhor, Filho de Deus, que, nascendo da Virgem Maria, vos fizestes nosso irmão, tende
piedade de nós.
Kyrie eleison, Kyrie eleison.
2. Cristo, Filho do Homem, que conheceis e compreendeis nossa fraqueza, tende piedade de nós.
Christe eleison, Christe eleison.
3. Senhor, Filho primogênito do Pai, que fazei de nós uma só família, tende piedade de nós.
Kyrie eleison, Kyrie eleison.
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: Ó luz que vieste ao mundo
Ó Luz, que vieste ao mundo pra nos iluminar.
Que o teu amor profundo a paz nos venha dar.

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!

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.
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: 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.
PROCISSÃO DO MENINO JESUS: Noite feliz
1. Noite Feliz! Noite Feliz! Ó Senhor, Deus de amor!
Pobrezinho nasceu em Belém, eis na lapa Jesus, nosso bem!
Dorme em paz ó Jesus! Dorme em paz ó Jesus!
2. Noite Feliz! Noite Feliz! Ó Jesus, Deus da luz. Quão afável é o teu coração.
Que quiseste nascer nosso irmão E a nós todos salvar ! E a nós todos salvar!
3. Noite Feliz! Noite Feliz! Eis que no ar, vem cantar.
Aos pastores os anjos do céu, anunciando a chegada de Deus, de Jesus Salvador!
De Jesus Salvador!

