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REFRÃOS ORANTES  
CÂNTICOS PARA O ACENDIMENTO DAS VELAS DA COROA DO ADVENTO 

KALENDA DE NATAL 
 
 

REFRÃOS PARA O TEMPO DO ADVENTO 

 
 Senhor, nós te esperamos 
Senhor, não tardes mais. 
Senhor, nós te esperamos 
Vem logo, vem nos salvar. 
 
 Nossos olhos ganharão nova luz  
Com a tua presença, Jesus. 
 
 A luz virá, a luz virá e resplandecerá o novo dia! 
 

ACENDIMENTO DA COROA DO ADVENTO 

 
I Coroa do Advento (1ª opção) 

 
1° Domingo 
 Uma vela, na coroa, acendemos,  
Toda sombra se esvai com sua luz;  
Vigilantes, o Senhor esperemos:  
Chegou o tempo do Advento de Jesus!  
 
Meus irmãos, penitência e oração!  
Arrumemos nossa casa com alegria!  
Logo a ela, o Senhor vai chegar,  
Pelo ventre imaculado de Maria!  
 
2° Domingo 
 Outra vela, na coroa, acendemos,  
Penitentes nos caminhos do Senhor.  
Consolando os aflitos, busquemos.  
Novos céus e nova terra, com ardor!  
 
3° Domingo 
 A terceira vela hoje acendemos  
E cantamos: “Alegrai-vos no Senhor!”  
No deserto, uma voz escutemos:  
Praticai a justiça e o amor!  
 
4° domingo 
 Acendemos hoje a última vela,  
Pois tão logo o Emanuel vai chegar.  
Com Maria, todos juntos, na espera,  
“Deus-Conosco”, pro seu Reino implantar! 
 
II Coroa do Advento (2ª opção) 

 
1° Domingo 
 Uma vela se acende no caminho a iluminar,   
preparemos nossa casa, é Jesus quem vai chegar. 
  
No Advento a tua vinda nós queremos preparar.  
Vem, Senhor, que é o teu Natal,                   
Vem nascer em nosso lar.    

   2° Domingo 
  A segunda vela acesa vem a vida clarear, 
rejeitemos, pois, as trevas, é Jesus quem vai chegar. 
 
3° Domingo 
 Na terceira vela temos a esperança a crepitar.  
Nossa fé se reanima, é Jesus quem vai chegar. 
 
4° domingo 
 Eis a luz da quarta vela: um clarão se faz brilhar.  
Bate forte o coração, é Jesus quem vai chegar. 
 
 

REFRÃOS PARA O TEMPO DO NATAL 

 
 Ó Luz, que vieste ao mundo pra nos iluminar. Que o teu 
amor profundo a paz nos venha dar. 
 
 O Sol do amanhecer veio nos visitar! Cristo é nossa Luz! 
Cristo é nossa Luz! 
 
 
KALENDAS DE NATAL 

 
Transcorridos inumeráveis séculos da criação do mundo, 
desde que Deus, no princípio, criou o céu e a terra, e formou 
o homem à sua imagem;  
Transcorridos também muitos séculos desde que o 
Altíssimo, passado o dilúvio, pôs um arco nas nuvens, sinal 
de aliança e de paz;  
No século vigésimo primeiro da migração de Abraão, nosso 
pai na fé de Ur dos Caldeus; No século décimo terceiro da 
saída do povo de Israel do Egito, conduzido por Moisés; 
Cerca de mil anos da unção de Davi como rei;  
Na sexagésima quinta semana, conforme a profecia de 
Daniel; Na centésima nonagésima quarta Olimpíada; No 
setingentésimo quinquagésimo segundo ano da fundação de 
Roma;  
No quadragésimo segundo ano do império de Otaviano 
Augusto, estando todo o mundo em paz,   
JESUS CRISTO, ETERNO DEUS E FILHO DO ETERNO 
PAI, querendo consagrar o mundo com sua piedosíssima 
vinda, pelo Espírito Santo concebido,  
passados nove meses da concepção, em Belém da Judeia, 
nasce, da Virgem Maria, feito homem: Natal de Nosso 
Senhor Jesus Cristo, segundo a carne. 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

TEMPO DO ADVENTO 
 

CANTOS PROCESSIONAIS 

 
I O Senhor virá libertar o seu povo (1° Domingo) 

 
O Senhor virá libertar o seu povo  
e do mundo velho nascerá o novo. 
 
 Se, quem tem sede, procura a fonte,  
nós procuramos, o teu altar.  
Vem, ó Deus vivo, salvar teu povo, 
vem, sem demora, nos libertar! 
 
 Teu povo, outrora, sofreu no Egito  
todas as dores da servidão.  
Teu novo povo, também, sofrido, 
de ti espera libertação. 
 
 Vem, sem demora, guiar teu povo,  
pelos caminhos de cada dia.  
Se estás conosco, a noite é clara  
e até do pranto nasce alegria. 
 
II Quando virá, Senhor – (2° Domingo) 

 

 Quando virá, Senhor, o dia em que apareça o Salvador 
E se efetue a profecia nasceu no mundo o Redentor? 
 
Orvalhai lá do alto, ó céus e as nuvens chovam o Justo! 
 
 Aquele dia prometido a antiga fé de nossos pais. 
Dia, em que o mal será banido, mudando em risos nossos 
ais! 
 
 Quando felizes o veremos no firmamento despontar. 
E a espargir clarões supremos da terra as trevas dispersar? 
 
III Alegrai-vos! (3° Domingo) 

 
Alegrai-vos: Ele está bem perto,  
sim, alegrai-vos mais no Senhor!  
 
 Foste amigo, Senhor, da tua terra, 
libertaste os cativos de Jacó. 
Perdoaste o pecado de teu povo, 
encobriste toda a sua falta, 
não guardaste rancor contra nós, 
acalmaste o furor da tua ira. 
 
 Restaura-nos, ó Deus e Salvador, 
esquece a tua mágoa contra nós; 
ficara irritado para sempre? 
Guardadas tua cólera sem fim? 
 
 Não darás tua vida novamente 
ao teu povo que em ti se alegrará? 

Mostrai-nos, Senhor, tua bondade, 
concedei-nos a tua salvação! 
IV Das alturas orvalhem os céus (4° Domingo) 

 
 O Senhor está pra chegar,  
já se cumpre a profecia;  
o seu Reino então será liberdade e alegria.  
E as nações, enfim, recebem, salvação a cada dia.    
 
Das alturas orvalhem os céus,  
e das nuvens, que chova a justiça,  
que a terra se abra ao amor  
e germine o deus salvador!   
  
 Vem de novo restaurar-nos. De que lado estará?  
Indignado contra nós? E a vida, não darás?  
Salvação e alegria, outra vez não trarás? 
  
 Escutemos sua Palavra: é de paz que vai falar.  
Paz ao povo e aos seus fiéis,  
a quem dele se achegar.  
Está perto a salvação e a alegria vai voltar. 
 

ATO PENITENCIAL - KYRIE 

 
I Senhor, que viestes ao mundo para nos salvar 

 
 Senhor, que vindes visitar vosso povo na paz, tende 
piedade de nós. 
 
 Cristo, que vindes visitar vosso povo na paz, tende 
piedade de nós. 
 
 Senhor, que vindes criar um mundo novo, tende piedade 
de nós. 
 
Senhor, tende piedade! Cristo tende piedade de nós! 
Senhor, piedade, piedade de nós. 
 
III Kyrie eleison 
(caso seja rezado “confesso a Deus...”) 

 
 Kyrie eleison, Christe eleison, 
Kyrie eleison, Christe eleison. 
 
 Senhor, piedade, Cristo piedade. 
Senhor, piedade, Cristo piedade. 
 
 Kyrie eleison, Christe eleison, 
Kyrie eleison, Christe eleison. 
 

ALELUIA  

 
Aleluia, aleluia!  
Aleluia, aleluia! 
 



1º Domingo 
 Vem mostrar-nos, ó Senhor.  
tua grande compaixão,  
Dá-nos tua salvação! 
 
2º Domingo 
 Voz que clama no deserto,  
Preparai-lhe um caminho,  
uma estrada ao Senhor! 
 
3º Domingo 
 O Espírito consagrou-me  
e mandou-me anunciar  
Boa-Nova para os pobres!  
 
4° Domingo 
 Eis a serva do Senhor, 
Que em mim venha cumprir-se  
Tudo quanto me disseste! 
 

APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS 

 
I A nossa oferta apresentamos – (1°Domingo) 

 
A nossa oferta apresentamos no altar 
E Te pedimos vem Senhor, nos libertar. 
 
 A chuva molhou a terra, o homem plantou um grão 
A planta deu flor e frutos, do trigo se fez o pão. 
 
 O homem plantou videiras cercou-as com seu carinho 
Da vinha brotou a uva, da uva se fez o vinho. 
 
 Os frutos da nossa terra e as lutas dos filhos teus 
Serão, pela tua graça, Pão vivo que vem dos céus. 
 
II Nasceu em Belém, a Casa do Pão 
 (2° e 3° Domingo) 

 

 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. 
 
 As nossas mãos se elevam para, num gesto de amor 
Retribuir a vida que vem das mãos do Senhor. 
 
 As nossas mãos se encontram na mais fraterna união. 
Façamos deste mundo a grande “Casa do Pão”. 
 
III Muito suspira por ti (IV domingo) 

 

 Muito suspira por ti teu povo fiel, tua Israel,  
ó Santo Messias!  
 
 Tua lembrança embalsama, dos que te amam, os tristes 
dias,  
ó Santo Messias!  

 
 A nação que te adorava, tornaram-na escrava, encheram-
na de dor,  
ó Santo Messias!  
 
 Apressa-te em vir libertá-la, em vir salvá-la, bendito 
Senhor, bendito Senhor! 
Apressa-te em vir libertá-la, em vir salvá-la, bendito Senhor, 
bendito Senhor! 
 

SANTO 

 
 Santo, santo, santo, Senhor Deus do universo, 
O céu e a terra proclamam a vossa glória! 
 
Hosana, Hosana, Hosana nas alturas! 
Hosana, Hosana, Hosana nas alturas! 
 
 Bendito o que vem em nome do Senhor! 
 

ORAÇÃO EUCARÍSTICA 

 
Cânon Romano – Oração Eucarística I 
Abençoai nossa oferenda, ó Senhor. 
 
Oração Eucarística III 
Santificai e reuni o vosso povo. 
 
Aclamação memorial 
Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa 
ressurreição. Vinde, Senhor Jesus! 
 
Aclamação memorial 
Todas a s vezes que comemos deste pão e bebemos deste 
cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto 
esperamos a vossa vinda! 
 
Doxologia – o grande amém 
Amém, amém, amém, amém, amém. 
 

CORDEIRO 

 
 Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, 
tende piedade de nós!  
 
 Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo,  
tende piedade de nós!  
 
 Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo,  
dai-nos a paz. Dai-nos a paz. Dai-nos a vossa Paz! 
 

COMUNHÃO 

 
I Louva, Jerusalém  

 
1° Domingo 
Jerusalém, povo de Deus, Igreja santa  
Levanta e vai sobe as montanhas ergue o olhar.  
Lá no oriente desponta o sol da alegria  
Que vem de Deus, aos filhos teus eis o teu dia. 



2° Domingo 
Ouço uma voz lá no deserto a gritar: 
"Uma estrada preparai para o Senhor!  
Endireitai os seus caminhos, pois, ele vem  
e logo mais avistareis o Salvador!" 
 
3° Domingo 
Ele virá com uma pá na sua mão 
Ele virá para limpar o seu terreiro 
Tudo o que é palha num fogo eterno irá queimar 
O trigo bom vai recolher no seu celeiro. 
 
4° Domingo 
Ave Maria, cheia de graça, mãe do Senhor. 
"Bendita és tu entre as mulheres", diz Isabel. 
Todas as gentes celebram hoje o teu louvor, 
tu és na terra a virgem bela que encanta o céu. 
 
 Louva Jerusalém, louva o Senhor teu Deus  
Tuas portas reforçou, e os teus abençoou 
Te cumulou de paz, e o pão do céu nos traz. 
 
 Sua Palavra envia, Corre veloz sua voz 
Da névoa desce o véu, unindo a terra e o céu 
As nuvens se desmancham, o vento sopra e avança. 
 
 Ao povo revelou, palavras de amor 
A sua Lei nos deu, e o mandamento seu 
Com ninguém fez assim, amou até o fim. 
 
 A Virgem, Mãe será, um Filho à luz dará 
Seu nome, Emanuel, Conosco Deus do céu 
O mal desprezará, O bem acolherá. 
 
II Vem Senhor! 

 
 As colinas vão ser abaixadas, 
os caminhos vão ter mais fulgor.  
O Senhor quer as vidas ornadas,  
para a festa da vida e do amor!  
 
Vem Senhor! Vem salvar teu povo,  
Deus conosco Emanuel! 
Neste pão, um mundo novo  
 quer teu povo, Deus fiel!  
 

 

 

 Vão brotar em desertos mil fontes,  
que canteiros de paz vão regar.  
Também vidas sem luz de horizontes, 
na luz viva do céu vão brilhar!  
 
 A chegada de Deus aguardando, 
eis um povo em caminho de luz!  
E com ele o Senhor caminhando, 
para a casa do Pai o conduz! 
 

CANTO FINAL 

 
I Como o sol nasce da aurora 

 
Como o sol nasce da aurora, de Maria nascerá 
Aquele que a terra seca em jardim converterá. 
Ó Belém, abre teus braços ao Pastor que a ti virá.  
 
Emanuel, Deus conosco, Vem ao nosso mundo, vem! 
 
 Ouve, ó Pastor do teu povo, vem do alto céu onde estás! 
  
 Vem teu rebanho salvar, mostra o amor que lhe tens!  
 
 Salva e protege esta vinha, foi tua mão que a plantou!  
 
II Salve Maria 

 
Salve Maria, tu és a estrela virginal de Nazaré. 
És a mais bela entre as mulheres, 
cheia de graça, esposa de José.  
 
 O Anjo Gabriel foi enviado  
à vilazinha de Nazaré 
pra dar um recado, lá do céu, 
àquela moça que casara com José. 
 
 Maria, ao ver o Anjo, se espantou, 
e o Anjo disse: "nada a temer!", 
pois ela tem cartaz lá pelo céu 
e o próprio Deus, um dia, dela irá nascer. 
 
 Maria acha difícil esta mensagem, 
e o Anjo afirma que Deus fará; 
e sua prima Izabel, embora velha, 
vai ter um filho que João se chamará. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEMPO DO NATAL 
 

CANTO PROCESSIONAL 

 
I Glória ao Senhor  
(Missa da Noite – 24 de Dezembro) 

 

 Reis e nações se amotinam e tramam, por quê?  
E vão contra o Senhor e o Messias por quê? 
Deles se ri e aborrece o Senhor, e ouvirão: 
"Fui Eu quem consagrei o Meu Rei em Sião!" 
 
Glória ao Senhor, nas alturas, sem cessar   
Glória ao Senhor, terra inteira a cantar!  
 
 Vou proclamar o decreto que vem do Senhor, 
o que disse o Senhor e dizer me mandou: 
"Tu és Meu Filho! a Ti hoje Eu gerei! 
Tu Me pedes e Eu as nações te darei!" 
 
 Cetro de ferro nas mãos, as nações regerás: 
como um pote de barro as despedaçarás! 
Reis e juízes da terra, guiar-vos deixai, 
ao Senhor, com temor, lhe servi e honrai! 
 
 Não o irriteis, sua raiva será perdição! 
Bem felizes aqueles que n'Ele estão! 
Glória ao Pai pelo Filho no Espírito, amor, 
ao que vem nesta noite, da Igreja o louvor! 
 
II Nasceu-nos hoje um menino (Missa da Aurora, 
Missa do Dia – 25 de dezembro; Sagrada 
Família; Epifania do Senhor) 

 
Nasceu-nos hoje um menino e um Filho nos foi dado  
grande é este pequenino, Rei da Paz será chamado,  
aleluia, aleluia, aleluia, aleluia! 
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia! 
 
(Epifania) 
O Senhor se revelou, sua estrela apareceu  
grande é este pequenino, Rei da Paz será chamado,  
aleluia, aleluia, aleluia, aleluia! 
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia! 
 
 Cantai, cantai ao Senhor um canto novo, um louvor! 
Por maravilha tão grande, um canto novo, um louvor! 
Por tal vitória e poder, um canto novo, um louvor! 
Por um amor tão fiel, um canto novo, um louvor! 
 
 A salvação resplendeu, um canto novo, um louvor! 
Justiça, apareceu, um canto novo, um louvor! 
Toda a terra contemplou, um canto novo, um louvor! 
Com alegria aplaudi, um canto novo, um louvor! 
 
 Clarins, violões tocai, um canto novo, um louvor! 
Ao Rei Senhor aclamai, um canto novo, um louvor! 
Cante o mar, o universo, um canto novo, um louvor! 
Na presença do Senhor, um canto novo, um louvor! 

 
 Ao justo juiz que vem, um canto novo, um louvor! 
Por todo sempre amém, um canto novo, um louvor! 
Glória ao Pai por seu filho, um canto novo, um louvor! 
A quem no Espírito vem, um canto novo, um louvor! 
 
III Tu és a glória de Jerusalém  
(Santa Maria, Mãe de Deus) 

 
 Tu és a glória de Jerusalém/ Ave, Maria. ___                       
És a alegria do povo de Deus/ Ave, Maria. 
 
 Tu és a honra da humanidade/ Ave, Maria._                        
És a ditosa por Deus escolhida/ Ave, Maria. 
 
 Das tuas mãos nos vieram prodígios/ Ave, Maria                
És o refúgio do povo de Deus/ Ave, Maria. 
 
 O que fizeste agradou o Senhor/ Ave, Maria.    
Bendita sejas por Deus poderoso/ Ave, Maria. 
 
 Povos da terra, louvai a Maria/ Ave Maria.     
Eternamente aclamai o seu nome/ Ave Maria. 
 
IV Eis que veio o Senhor (Batismo do Senhor) 

 
Eis que veio o Senhor dos senhores  
Em suas mãos, o poder e a realeza. 
 
 Daí ao Rei vossos poderes, Senhor Deus  
Vossa justiça ao descendente da realeza! 
Com justiça Ele governe o vosso povo 
Com equidade Ele julgue os vossos pobres. 
 

 Libertará o indigente que suplica,  
E o pobre ao qual ninguém quer ajudar. 
Todos os povos serão nele abençoados, 
Todas as gentes cantarão o seu louvor! 
 
 Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito  
Como era no princípio, agora e sempre. 

 
ATO PENITENCIAL - KYRIE 

 
I Ato Penitencial (1ª opção, melodia: Tereza Cruz) 

 

 Senhor, Filho de Deus, que, nascendo da Virgem Maria,  
vos fizestes nosso irmão, tende piedade de nós. 
Senhor, tende piedade de nós. 
 
 Cristo, Filho do homem, que conheceis e compreendeis 
nossa fraqueza, tende piedade de nós. 
Cristo, tende piedade de nós. 
 
 Senhor, Filho primogênito do Pai, que fazeis de nós uma 
só família, tende piedade de nós. 
Senhor, tende piedade de nós. 
 



II Ato Penitencial  
(2ª opção, melodia: Júnior Oliveira) 

 

 Senhor, Filho de Deus, que, nascendo da Virgem Maria,  
vos fizestes nosso irmão, tende piedade de nós. 
Kyrie eleison, Kyrie eleison.  
 
 Cristo, Filho do homem, que conheceis e compreendeis 
nossa fraqueza, tende piedade de nós. 
Christi eleison, Christi eleison. 
 
 Senhor, Filho primogênito do Pai, que fazeis de nós uma 
só família, tende piedade de nós. 
Kyrie eleison, Kyrie eleison.  
 
III Ato penitencial (3ª opção, melodia: Tereza Cruz) 

 
 Senhor, Rei da paz, tende piedade de nós. 
Senhor, tende piedade de nós. 
 
 Cristo, luz nas trevas, tende piedade de nós. 
Cristo, tende piedade de nós. 
 
 Senhor, imagem do homem novo, tende piedade de nós. 
Senhor, tende piedade de nós. 
 
IV Ato penitencial  
(4ª opção, melodia: Júnior Oliveira) 

 
 Senhor, Rei da paz, tende piedade de nós. 
Kyrie eleison, Kyrie eleison.  
 
 Cristo, luz nas trevas, tende piedade de nós. 
Christi eleison, Christi eleison. 
 
 Senhor, imagem do homem novo, tende piedade de nós. 
Kyrie eleison, Kyrie eleison.  
 
V Kyrie eleison 
(caso seja rezado “confesso a Deus...”) 

 
 Kyrie eleison, Christe eleison, 
Kyrie eleison, Christe eleison. 
 
 Senhor, piedade, Cristo piedade. 
Senhor, piedade, Cristo piedade. 
 
 Kyrie eleison, Christe eleison, 
Kyrie eleison, Christe eleison.  
 
VI Aspersão  
(opcional na Festa do Batismo do Senhor) 

Aspergi-me, Senhor, e serei limpo;  
Lavai-me e serei mais puro do que a neve!  
Tende piedade de mim, ó Deus, Na vossa grande 
bondade!  
 
 Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo 
Assim como era no princípio agora e sempre 
por todos os séculos. Amém. Amém. 

GLÓRIA 

 
I Glória (1ª Opção) 

 
Glória a Deus nas alturas  
e paz na terra aos homens por ele amados. 
 
 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. 
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 
 
Só vós sois Santo Só vós sois o Senhor 
Só vós o Altíssimo, Jesus Cristo  
Com o Espírito Santo na glória de Deus Pai.        Amém.                                                                          
 
II Glória (2ª opção) 

 
Glória, glória, glória a Deus nas alturas 
E na terra paz aos homens!  
 
 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. 
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.  
 
 Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, 
Só vós o Altíssimo, Jesus Cristo  
Com o Espírito Santo na glória de Deus Pai. 
 
III Glória (3ª opção) 

 
Glória a Deus nas alturas 
Glória a Deus nas alturas 
Glória a Deus nas alturas 
E paz na terra aos homens por Ele amados.  
 
Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai todo poderoso 
Nós vos louvamos,  
Nós vos bendizemos  
Nos vos adoramos  
Nós vos glorificamos 
Nós vos damos graças por vossa imensa glória.  
 
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.  
 
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! 

 
ALELUIA 

 
Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia. 
 
(Noite de Natal – 24 de dezembro) 
 Eu vos trago a Boa Nova de uma grande alegria 
É que hoje vos nasceu o Salvador, Cristo o Senhor. 
 
(Missa da Aurora e Dia de Natal – 25 de dezembro) 
 Eis que um santo dia resplandece 
Nações, vinde adorar! 
 
(Sagrada Família) 
 Que a paz de Cristo reine em vossos corações 
E ricamente habite em vós sua Palavra. 
 
(Santa Maria, Mãe de Deus) 
 De muitos modos, Deus outrora nos falou pelos profetas 
Nestes tempos derradeiros nos falou pelo seu Filho. 
 
(Epifania do Senhor) 
 Pois nós vimos sua estrela a brilhar no oriente 
E assim viemos adorar o rei da gente. 
 
(Batismo do Senhor) 
 Abriram-se os céus e fez-se ouvir a voz do Pai; 
Eis meu Filho muito amado, escutai-o todos vós. 

 
APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS 

 
I Cristãos, vinde todos  
(1ª opção. Noite de Natal, Missa da Aurora e do Dia, 
Oitava) 

 

 Cristãos, vinde todos, com alegres cantos  
Oh vinde, oh vinde até Belém 
Vede nascido vosso Rei eterno. 
 
Oh vinde adoremos! Oh vinde adoremos! 
Oh vinde adoremos o Salvador! 
 
 Humildes pastores deixam seus rebanhos 
E alegres acorrem ao Rei dos céus 
Nós igualmente, cheios de alegria. 
 
 O Deus invisível de eternal grandeza 
Sob véu de humildade, podemos ver 
 
Deus pequenino, Deus envolto em faixas. 
 

 Nasceu em pobreza, repousando em palhas  
O nosso afeto lhe vamos dar 
Tanto amou-nos! Quem não há de ama-lo? 
 
II A noite enquanto a cidade sonhava  
(2ª opção. Noite de Natal, Missa da Aurora e do Dia; 
Oitava) 

 
A noite enquanto a cidade sonhava, no céu  
a luz de uma estrela brilhava  
e os anjos anunciavam: Hoje é Natal de Jesus! 
 
 A noite ficou tão clara, tão clara como de dia.  
Na gruta Jesus menino, humilde e pobre nascia. 
 
 No campo, junto aos rebanhos, alguns pastores dormiam 
mas acordaram com os anjos que glória a Deus repetiam. 
 
 E foi assim que nasceu o rei de toda esperança.  
Nos braços da mãe Maria em forma de uma criança. 
 
III Nas terras do Oriente (Epifania) 

 

 Nas terras do Oriente surgiu dos céus uma luz 
Que vem brilhar sobre o mundo, e para Deus nos conduz. 
 
Nasceu Jesus Salvador: Aleluia, Aleluia! 
É Ele o Cristo Senhor. Aleluia, Aleluia! 
 
 Nasceu-nos hoje um menino, um Filho que nos foi dado. 
É grande e tão pequenino. Deus forte é Ele chamado. 
 
 Cantai com muita alegria, que grande amor Deus nos 
tem! 
Pequeno, pobre, escondido, nasceu por nós em Belém. 
 
IV Bendito, sejais  
(Santa Maria, Mãe de Deus, Batismo do Senhor) 

 
 Que maravilha, Senhor, estar aqui 
Sentir-se igreja reunida a celebrar, 
Apresentando os frutos do caminho 
No pão e vinho ofertas deste altar. 
 
Bendito sejais por todos os dons! 
Bendito sejais pelo vinho e pelo pão! 
Bendito, bendito, bendito seja Deus para sempre! 
 
 Que grande benção servir nesta missão, 
Missão de Cristo tarefa do cristão 
Tornar-se igreja, formar comunidade, 
Ser solidário, tornar-se um povo irmão. 
 
  Que graça imensa viver a mesma fé 
Ter esperança de um mundo bem melhor. 
Na caridade sentir-se familiares, 
Lutando juntos em nome do Senhor. 
 
 

 



SANTO 

 
I Santo é o Senhor 
 
Santo, Santo, Santo é o Senhor 
Santo, Santo, Santo é o Senhor nosso Deus. 
 
 Senhor 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, Hosana nas alturas. 

 
II Santo é o Senhor 

 

 Santo, Santo, Santo é o Senhor. 
Senhor Deus, do universo. 
O céu e terra proclama vossa glória. 
 
Hosana, hosana, hosana nas alturas 
 
 Bendito aquele que vem em nome do Senhor 
Em nome do Senhor. 
 

ORAÇÃO EUCARÍSTICA 

 
Cânon Romano – Oração Eucarística I 
Abençoai nossa oferende, ó Senhor. 
 
Oração Eucarística III 
Santificai e reuni o vosso povo. 
 
Aclamação memorial 
Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa 
ressurreição. Vinde, Senhor Jesus! 
 
Aclamação memorial 
Todas a s vezes que comemos deste pão e bebemos deste 
cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto 
esperamos a vossa vinda! 
 
Doxologia – o grande amém 
Amém, amém, amém, amém, amém. 
 

CORDEIRO 

 
 Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, 
Tende piedade de nós, tende piedade de nós. 
 
 Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, 
Tende piedade de nós, tende piedade de nós. 
 
 Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. 
Dai-nos a paz, dai-nos a paz, 
Senhor a vossa paz. 
 

COMUNHÃO 

 

I Da cepa brotou a rama (Noite de Natal, Oitava, 
Sagrada Família,  Epifania) 

 
Da cepa brotou a rama, da rama brotou a flor, 
da flor nasceu Maria, de Maria, o Salvador.  
 
 O Espírito de Deus sobre ele pousará, 
se saber, de entendimento este Espírito será.  
De conselho e fortaleza, de ciência e de temor,  
achará sua alegria no temor do seu Senhor.  
 
 Não será pela ilusão do olhar, do ouvir falar, 
que ele irá julgar os homens, como é praxe acontecer. 
Mas os pobres desta terra com justiça julgará 
e dos fracos o direito ele é quem defenderá.  
 
 A palavra de sua boca ferirá o violento 
e o sopro de seus lábios matará o avarento. 
A justiça é o cinto que circunda a sua cintura 
e o manto da lealdade é a sua vestidura.  
 
 Neste dia, neste dia, o incrível, verdadeiro 
coisa que nunca se viu, morar lobo com cordeiro. 
A comer do mesmo pasto, tigre e boi, burro e leão,  
por um menino guiados se confraternizarão.  
 
 Um menino, uma criança com as feras a brincar 
e nenhum mal nenhum dano, mais na terra se fará. 
Da ciência do Senhor cheio o mundo estará 
como o sol inunda a terra e as águas enchem o mar.  
 
 Neste dia, neste dia, o Senhor estenderá 
sua mão libertadora, pra seu povo resgatar. 
Estandarte para os povos o Senhor levantará 
a seu povo, a sua Igreja toda a terra acorrerá. 
 
II A luz resplandeceu  
(Missa do Dia – 25 de dezembro) 

 
A luz resplandeceu em plena escuridão 
Jamais irão as trevas vencer o seu clarão!  
 
 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 homens 
A luz nas trevas resplende e as trevas não compreendem. 
 
 Um homem por Deus mandado 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 o Verbo que veio ao mundo brilhar. 
A iluminar todo homem o Verbo estava no mundo 
Por quem o mundo existia, mas não o reconhecia. 
 
 Veio ao que lhe pertencia, mas os seus não o acolheram, 
Porém, quem o recebia os que no seu nome creram. 
Filhos de Deus se tornaram o Verbo deu tal poder 
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. 

 

 Único Filho do Pai de graça e verdade 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 chegam à realidade! 
Ninguém jamais viu a Deus o Filho Único, então 
Que está no seio do Pai nos fez a revelação. 

 
III Vimos sua estrela (Epifania) 

 
Vimos sua estrela no oriente 
E assim vimos adorar o rei da gente. 
 
 Onde foi que nasceu o rei dos judeus? 
Em Belém da Judeia, conforme diz Miquéias. 
 
 No lugar da estrebaria, se deteve a estrela guia. 
Encontraram com alegria, o menino com maria. 
 
 E abrindo os seus tesouros, deram incenso, mirra e ouro. 
Glória ao pai e ao menino, e ao espírito divino. 
 
IV Tua benção, Senhor  
(Santa Maria, Mãe de Deus, Batismo do Senhor) 

 
Tua benção, Senhor, nos ilumine. 
Tua face, Senhor, sobre nós brilhe. 
Teu poder encerra paz e retidão, 
Bençãos e frutos por todo este chão. 
 
 Deus se compadece e de nós se compraz, 
Em nós resplandece seu rosto de paz. 
 
 Pra que o povo todo encontre o caminho 
E os povos descubram teu terno carinho 

 
 Que todos os povos te louvem, Senhor 
Que todos os povos te cantem louvor! 

 
 Por tua justiça se alegram as nações, 
Com ela governas das praias aos sertões. 

 
 O chão se abre em frutos, é Deus quem abençoa! 
E brotem dos cantos do mundo esta loa! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
V Deus nos espera em Belém (Opcional) 

 
Deus nos espera em Belém, sabe da fome que temos!  
Vamos à casa do pão: lá nosso irmão nós veremos!  
 
 Toda a bondade de deus desde o começo vigora:  
felizes todos os povos: hoje conosco ele mora!  
 
 Foram Maria e José os escolhidos da vida,  
que viram felicidade em se entregar sem medida!  
 
 Anjos cantaram por lá, cantos de plena alegria,  
e quem se fez vigilante, viu que o menino sorria!  
 
 longe uma estrela brilhou e nos chamou para perto.  
E quem buscou a verdade, viu que há bem mais que o 
deserto!  
 
 

CANTO FINAL 

 
I Noite feliz! 

 
 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. 
 
 Noite feliz! Noite feliz! 
Ó Jesus, Deus da Luz. 
Quão afavél é teu coração 
Que quisessetes nascer nosso irmão. 
E a nós todos salvar. 
E a nós todos salvar. 
 
 Noite feliz! Noite feliz!  
Eis que no ar vem cantar 
Aos pastores aos anjos dos céus, 
Anunciando a chegada de Deus. 
De Jesus salvador. 
De Jesus salvador. 
 
II A felicidade tem nome 

 

 A felicidade tem nome, 
só quem acredita vai ver: 
Deus veio menino saber 
do nosso sorrir, dor e fome. 
 
Vamos correndo a Belém! Uma estrela nos vem: 
é Deus a nossa paz! É Deus nosso bem! 
 
 A felicidade não mora 
num lugar qualquer, num quintal: 
ela faz florir um natal, 



se a gente é irmão de quem chora. 
 
 A felicidade consegue 
suplantar o mal, ser perdão. 
Tranforma mãos dadas em pão: 
que o nosso viver não se negue. 
 
III Chegou a hora 

 

 Chegou a hora de sonhar de novo,  
de tornar-se povo e se fazer irmão.  
Chegou a hora que ligeiro passa  
de ganhar a graça para a conversão.    
 
Meu caro irmão, olha pra dentro do teu coração,  
Vê se o Natal se tornou conversão e te ensinou a viver.    
 
 Chegou a hora de viver o Cristo  
e acreditar que isto é se tornar maior. 
Chegou a hora de pensar profundo  
e perceber que o mundo pode ser melhor.    
 
 Será difícil tantas mãos unidas  
não fazer da vida um tempo sem igual.  
Será difícil, tanto amor e afeto,  
não tornar concreto o gesto do Natal. 
 
IV Sagrada família de Nazaré 

 
Sagrada família de Nazaré, 
Maria, Jesus e José. 
Modelo perfeito de doação. 
Ajude as famílias em sua missão. 
 
 A minha missão é gerar nova vida 
Viver o perdão e amar sem medida. 
Partilhar a vida, repartir o pão, 
Um par de alianças num só coração. 
 
 Família é festa, comunhão e amor, 
Imagem humana de deus criador. 
Recriando a vida e vivendo a paixão, 
Unida pra sempre na mesma missão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


