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TEMPO COMUM 
 

CANTOS PROCESSIONAIS 

 
I Toda a terra te adore (2° ao 5° Domingo) 

 
2° Domingo 
Toda a terra te adore,  
ó Senhor do universo,  
os louvores do teu nome  
cante o povo em seus versos! 
 
3º Domingo  
Canto novo ao Senhor que é Deus. 
Canta, agora, ó terra inteira! 
No seu santo Templo brilham 
majestade e beleza. 
 
4º Domingo  
Ó Senhor, salva teus filhos 
e reúne os espalhados,  
para que te celebremos  
nós, em ti, glorificados! 
 
5º Domingo  
Vão entrando, e de joelhos 
ao Senhor nós adoremos, 
pois é Ele o nosso Criador,  
nosso Deus, e somos dele. 
 
 Venham todos, com alegria,  
aclamar nosso Senhor,  
caminhando ao seu encontro,  
proclamando seu louvor.  
Ele é o Rei dos reis   
e dos deuses o maior. 
 
 Tudo é dele: abismos, montes,   
mar e terra ele formou. 
De joelhos adoremos 
este Deus que nos criou, 
pois nós somos seu rebanho  
e Ele é nosso Pastor. 
 
 Ninguém feche o coração, 
escutemos sua voz. 
Não sejamos tão ingratos,  
tal e qual nossos avós. 
Mereçamos o que Ele 
tem guardado para nós. 
 
II Sê a rocha que me abriga (6° ao 8 ° Domingo) 

 
6° domingo 
Sê a rocha que me abriga,  
casa forte que me salva; 
para honra do teu nome  
és o guia que me ampara! 
 

 
7º Domingo  
Confiei em teu amor, 
tu me salvas e eu me alegro, 
ao Senhor eu cantarei 
pelo bem que me tem feito! 
 
8º Domingo  
O Senhor é meu apoio, 
da angústia me livrou;  
o Senhor é meu amigo 
e por isso me salvou! 

 
 Ponho em Deus minha esperança, 
que eu não seja envergonhado.  
Já que és justo, me defende;  
sei que vou ser libertado. 
Vem ouvir a minha voz,  
eu estou angustiado! 
 
 Sê pra mim uma rocha firme, 
sê pra mim seguro abrigo, 
sê pra mim uma fortaleza. 
Me orienta e eu vou contigo. 
Eu te entrego o meu espírito  
desde agora, eu te bendigo. 
 
 Confiando em tua face, 
vão vencer os intrigantes. 
Recebidos em tua tenda, 
proteção terão constante.  
Sê bendito meu Senhor, 
sê bendito em todo instante. 
 
III Alegres vamos  
(Opcional para Missa em dias de semana) 

 
Alegres vamos à casa do Pai; 
e na alegria cantar seu louvor. 
Em sua casa, somos felizes: 
participamos da ceia do amor. 
 
 A alegria nos vem do Senhor, 
seu amor nos conduz pela mão. 
Ele é luz que ilumina o seu povo, 
com segurança lhe dá a salvação. 
 
 O Senhor nos concede os seus bens, 
nos convida à sua mesa sentar 
e partilha conosco o seu Pão, 
somos irmãos ao redor deste altar. 
 
 Voltarei sempre à casa do Pai, 
do meu Deus cantarei o louvor. 
Só será bem feliz uma vida 
que busque a Deus como fonte de amor. 

 
 



ATO PENITENCIAL - KYRIE 

 
I Senhor que viestes salvar  

  
 Senhor que viestes salvar os corações arrependidos.  
Tende piedade de nós.  
  
Senhor, tende piedade de nós.  
  
 Cristo, que viestes chamar os pecadores.  
Tende piedade de nós.  
  
Cristo, tende piedade de nós.  
  
 Senhor que intercedeis por nós junto do Pai.  
Tende piedade de nós.  
  
Senhor, tende piedade de nós. 
 
II Senhor, que viestes, para perdoar  

  
 Senhor, que viestes, para perdoar não para condenar,  
Tende piedade de nós.  
  
Senhor, tende piedade de nós,   
Tende piedade de nós, piedade de nós.   
  
 Cristo, que Vos alegrais pelo pecador que se arrepende, 
Tende piedade de nós.  
  
Cristo, tende piedade de nós,   
Tende piedade de nós, piedade de nós.   
  
 Senhor, que muito perdoais há quem muito ama,   
Sois Misericórdia, tende piedade de nós.  
  
Senhor tende piedade de nós,   
Tende piedade de nós, piedade de nós. 
 
III Senhor, Senhor piedade   
(Quando for rezado o “Confesso a Deus” canta-se em 
seguida) 

  
 Senhor, Senhor, piedade de nós Senhor,  
Senhor, piedade de nós  
  
 Cristo Jesus, piedade de nós  
Cristo Jesus, piedade de nós  
  
 Senhor, Senhor, piedade de nós  
Senhor, Senhor, piedade de nós  

 
GLÓRIA 

 
I Glória a Deus nas alturas 

 
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! 
 
II Glória a Deus nos altos céus  

  
 Glória a Deus nos altos céus, paz na terra a seus amados  
A vós louvam Rei celeste os que foram libertados!  
  
 Deus e Pai nos vos louvamos, adoramos, bendizemos. 
Damos glória ao Vosso Nome, Vossos dons agradecemos!  
  
 Senhor, nosso Jesus Cristo, Unigênito do Pai  
Vós de Deus cordeiro santo nossas culpas perdoai.  
  
 Vós que estai junto do Pai, como nosso Intercessor. 
Acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor!  
  
 Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor.  
Com o Espírito Divino, de Deus Pai no esplendor!   
  
 Amém, amém, amém, amém, amém.  
Amém, amém, amém, amém, amém. 

 
ALELUIA  

 
Aleluia, aleluia, aleluia. 
 
2° Domingo 
 No casamento de Caná, de água fez vinho Jesus, 
Manifestou-lhes a sua glória e os discípulos creram na luz! 
 
3° Domingo 
 Foi o Senhor quem mandou boas notícias anunciar, ao 
pobre, aquém está no cativeiro, libertação eu vou proclamar.  
 
4° Domingo 
 Eu te louvo, ó Pai santo, Deus do céu, Senhor da terra: os 
mistérios do teu Reino aos pequenos, Pai revelas. 
 
5° Domingo 
 Eu vos escolhi, foi do meio do mundo,  
Para que vocês deem um fruto que dure, 
Eu os escolhi, foi do meio do mundo, 
Amém, aleluia, aleluia! 



 
6° Domingo 
 Alegrem-se e saltem vocês de alegria, 
Porquê tem um prêmio bem grande nos céus, 
Alegrem-se e saltem vocês de alegria, 
Amém, aleluia, aleluia! 
 
7° Domingo 
 Eu vos dou um novo mandamento: 
Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei! 
 
8° Domingo 
 Como astros no mundo vocês resplandeçam  
Da vida a Palavra ao mundo proclamem. 

 
APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS 

 
I De mãos estendidas (2° ao 5° Domingo) 

 
De mãos estendidas, ofertamos, 
o que de graça recebemos.  
 
 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. 
 
 Nossa vida toda inteira ofertamos ao Senhor,  
como prova de amizade, como prova de amor.  
Com o vinho e com o pão, ofertamos ao Senhor  
nossa vida toda inteira, o louvor da criação. 
 
II A vós, Senhor, apresentamos (6° ao 8° Domingo) 

 
A vós, Senhor, apresentamos estes dons:  
o pão e o vinho, aleluia! 
 
 Que poderei retribuir ao Senhor Deus  
por tudo aquilo que ele fez em meu favor?  
 
 Elevo o cálice da minha salvação, 
invocando o nome santo do Senhor. 
 
 Vou cumprir minhas promessas ao Senhor  
na presença de seu povo reunido. 
 
 Por isso oferto um sacrifício de louvor, 
invocando o nome santo do Senhor. 
 
III No teu altar, Senhor  
(Opcional para Missa em dias de semana) 

 
No teu altar, Senhor, 
coloco a minha vida em oração. 
 
 A alegria de te amar e ser amado, 
quero em tuas mãos depositar. 
 
 O desejo de ser bom e generoso, 

faz-me viver com mais amor. 
 
 Os amigos que me deste e que são teus: 
tudo entrego a ti, Senhor.  
 

SANTO  

 
I - Santo  

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

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

CORDEIRO 

 
I 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, dai-nos a paz! 
 
II 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! 

 
COMUNHÃO  

 
I Comunhão do 2° ao 5° Domingo 

 
2° Domingo 
Foi assim em Caná, foi assim 
Que os sinais de Jesus começaram, 
Sua glória se manifestou 
E os discípulos acreditaram! 
 
3° Domingo 
O Espírito está sobre mim. 



O Espírito a mim consagrou, 
Boa Nova aos cativos levar, 
A seus pobres pregar me enviou! 
 
4° Domingo 
Hoje aqui se cumpriu a Escritura 
As palavras de Deus se cumpriram, 
As palavras que o Cristo anunciou,  
as palavras que todos ouviram! 
 
5° Domingo 
Muito embora cansados, Senhor, 
E de tanto esta noite, lutar, 
Sairemos, à tua Palavra, 
Pelo mundo afora, pescar! 
 
 Bendito o Deus de Israel 
que seu povo visitou  
e deu-nos libertação,  
enviando um Salvador, 
da casa do rei Davi,  
seu ungido servidor. 
 
 Cumpriu a voz dos profetas, 
desde os tempos mais antigos,  
quis libertar o seu povo  
do poder dos inimigos,  
lembrando-se da aliança 
de Abraão e dos antigos. 
 
 Fez a seu povo a promessa 
de viver na liberdade, 
sem medos e sem pavores 
dos que agem com maldade 
e sempre a ele servir, 
na justiça e santidade. 
 
 Menino, serás profeta 
do Altíssimo Senhor, 
pra ir à frente aplainando 
os caminhos do Senhor,  
anunciando o perdão  
a um povo pecador. 
 
 É Ele o Sol Oriente 
que nos veio visitar  
da morte da escuridão 
vem a todos libertar.  
A nós seu povo remido, 
para a paz faz caminhar. 
 
 Ao nosso Pai demos glória 
e a Jesus louvor, também 
louvor e glória, igualmente 
ao Espírito que vem.  
Que nosso louvor se estenda  
hoje, agora e sempre. Amém. 

 
II Comunhão do 6° ao 8° Domingo 

 

6º Domingo  
Felizes os pobres, felizes os mansos, 
quem busca a justiça, com sede e com fome! 
Feliz quem quer paz, feliz quem é puro, 
feliz quem padece, Senhor, por teu nome! 
 
7º Domingo  
Senhor, tu nos mandas amar, sem medida, 
assim como o Pai que a seus filhos deu vida. 
Amemos o irmão, assim como tu, 
que neste banquete és nossa comida. 
 
8º Domingo  
Com a trave no olho queremos limpar 
os olhos dos outros e os outros julgar. 
Senhor, vem curar-nos na Eucaristia. 
Somente a humildade produz alegria! 
 
 Vamos juntos dar glória ao Senhor 
e a seu nome fazer louvação. 
Procurei o Senhor, me atendeu, 
me livrou de uma grande aflição. 
 
 Olhem todos pra ele e se alegrem, 
todo tempo sua boca sorria! 
Este pobre gritou e ele ouviu, 
fiquei livre de minha agonia. 
 
 Acampou na batalha seu anjo,  
defendendo seu povo e o livrando.  
Provem todos, pra ver como é bom 
o Senhor que nos vai abrigando. 
 
 Santos todos, adorem o Senhor,  
aos que o amam, nenhum mal assalta.  
Quem é rico, empobrece e tem fome,  
mas, a quem busca a Deus, nada falta. 
 
 Ó meus filhos, escutem o que eu digo,  
pra aprender o temor do Senhor. 
Qual o homem que ama sua vida, 
e a seus dias quer dar mais valor? 
 
 Tua língua preserva do mal 
e não deixes tua boca mentir. 
Ama o bem e detesta a maldade,  
vem a paz procurar e seguir! 
 
 Sobre o justo o Senhor olha sempre,  
seu ouvido se põe a escutar. 
Que teus olhos se afastem dos maus, 
pois, ninguém deles vai se lembrar. 
 
 Deus ouviu, quando os justos chamaram 
e livrou-os de sua aflição. 
Está perto de quem se arrepende, 
ao pequeno ele dá salvação. 
 
 Para o justo há momentos amargos, 
mas vem Deus pra lhe dar proteção. 



Ele guarda com amor os seus ossos, 
nenhum deles terá perdição. 
 
 A malícia do ímpio o liquida, 
quem persegue o inocente é arrasado. 
O Senhor a seus servos liberta, 
quem o abraça, não é castigado. 
 
III Quem nos separará? 
(Opcional para Missa em dias de semana) 

 
Quem nos separará? Quem vai nos separar 
do amor de Cristo? Quem nos separará? 
Se ele é por nós, quem será, quem será contra nós? 
Quem vai nos separar do amor de Cristo quem será? 
 
 Nem a espada, ou perigo, 
nem os erros do meu irmão, 
nenhuma das criaturas,  
nem a condenação. 
 
 Nem a vida, nem a morte,  
a tristeza ou a aflição. 
Nem o passado, nem o presente,  
o futuro, nem opressão. 
 
 Nem as alturas, nem os abismos,  
nem tão pouco a perseguição. 
Nem a angústia, a dor ou a fome,  
nem a tribulação. 
 

FINAL 

 
I Final 

 
Ide pelo mundo, ide pelo mundo 
e anunciai, e anunciai,  
o Evangelho a toda criatura. 
 
 Eu vos envio, servidores do Reino, 
onde estiverdes eu convosco estarei. 
Eu vos envio, despojados de tudo, 
só levareis a bagagem do amor. 
 
 Eu vos envio, promotores da paz,  
ministros sois da reconciliação. 
Eu vos envio, mensageiros alegres, 
quem encontrardes tratareis com amor. 
 
II Final  

 
Maria, ó Mãe cheia de graça,  
Maria, protege os filhos teus! 
Maria, Maria,  
nós queremos contigo estar nos céus!  
 
 Aqui servimos a Igreja de teu Filho,  
sob o teu Imaculado Coração.  
Dá-nos a bênção, e nós faremos  
da nossa vida uma constante oblação.  

 
 A nossa vida é feita de esperança.  
Paz e flores nós queremos semear.  
Felicidade somente alcança  
quem cada dia se dispõe a caminhar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FESTA DA APRESENTAÇÃO DO SENHOR 

2 DE FEVEREIRO 
 

CANTO PROCESSIONAL  

 
 O que o coro dos profetas, celebrou em profecia,  
pela ação do Santo Espírito realiza-se em Maria. 
 
Cristo-Luz, ó Luz bendita, vinde nos iluminar!  
Luz do mundo, Luz da vida, ensinai-nos a amar.  
 
 Ao Senhor de todo o mundo, esta Virgem concebeu,  
deu à luz, e sempre Virgem, e fiel permaneceu. 
 
 Simeão, no templo, exulta, tendo aos braços o Menino, 
porque vê, com os seus olhos, o Esperado, o Sol divino. 
 

ALELUIA  

 
Aleluia, aleluia, aleluia. 
 
 Sois a Luz que brilhará para os gentios, 
E para a glória de Israel, o vosso povo. 
 

APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS 

 
Brilhe a vossa luz, brilhe para sempre  
sejam luminosas vossas mãos e as mentes. 
brilhe a vossa luz, brilhe a vossa luz! 
brilhe a vossa luz, brilhe a vossa luz!  
 
 Vós sois a luz do mundo, a todos aclarai  
afugentando as trevas, ao pai glorificai!  
 
 A vossa luz é o Cristo que dentro em vós está  
via, verdade e vida, ele vos guiará!  
 
 Rompendo o jugo iníquo, banindo a opressão  
a vossa luz rebrilha e as trevas fugirão!  
 
 Ninguém a luz acende deixando-a se esconder  
vossa luz ilumine, faça a vida vencer! 
 

COMUNHÃO 

 
 Agora, senhor, podes deixar, partir em paz teu servidor  
porque os meus olhos já contemplam da salvação o 
resplendor.  
Segundo a tua palavra vi a tua salvação  
manda em paz teu servidor no fulgor do teu clarão.  
 
Pra todos os povos preparastes a salvação que 
resplendeu  
a luz que ilumina as nações todas a glória deste povo teu.  
O espírito de Deus conduzia Simeão  
em seus braços recebeu de Deus a consolação.  
 

 Pra muitos será este menino razão de queda e elevação  
sinal, entre o povo, discutido sinal, pois, de contradição.  
Pai e mãe maravilhados Simeão abençoou  
a maria, inspirado pelo céu profetizou.  
 
 De dor uma espada afiada transpassará teu coração  
de muitas pessoas os segredos assim se manifestarão.  
Glória ao Pai, glória ao Menino  
Deus que veio e Deus que vem  
glória seja ao Divino que nos guarde sempre. Amém!  
 

CANTO FINAL 

 
Maria Mãe da vida, Maria Mãe do amor.  
 
 Nossa Senhora da luz, Maria Mãe de Jesus.  
 
 Maria, Mãe do mundo, Maria, Mãe da luz.  
 
 Maria, Mãe da terra, Maria, Mãe do céu.  
 
 Maria, Mãe da Igreja, Maria, Mãe da fé.  
 
 Maria, Mãe do povo, Maria, nossa Mãe. 
 
 


