 Pós Comunhão/Meditação
40- Noite Feliz (NATAL, Oitavas, Fest. da Sagrada Família, Sol. Da Santa
Mãe de Deus, Férias I, EPIFANIA, Férias II)
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 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 no
céu, anunciando a chegada de Deus. De Jesus Salvador. De Jesus Salvador.
41 – A Primeira que Comungou
(NATAL, Oitavas, Fest. da Sagrada Família, Sol. Da Santa Mãe de Deus,
Férias I, EPIFANIA, Férias II)
A primeira que comungou foi a Virgem Maria. A primeira que recebeu Jesus no
coração. A primeira que anunciou foi a Virgem Maria. E gerou na fé o profeta
que de Isabel nasceu. Foi por ela que aconteceu a primeira adoração. E
quando os magos a encontraram houve a primeira grande exposição.
Mãe, capela do Santíssimo, Sacrário do amor. Expõe para nós
teu filho. (2x) Mãe, capela do Santíssimo, morada do Senhor. Expõe para
nós teu filho. (2x) Primeiro ostensório do Senhor. Primeiro ostensório do
Senhor.
42 – Filha de Sião (NATAL, Oitavas, Fest. da Sagrada Família, Sol. Da Santa
Mãe de Deus, Férias I, EPIFANIA, Férias II)
R: Filha de Sião, tu és feliz, porque o Senhor ‘stá em ti, Salvador e Rei.
1. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo, seu louvor estará sempre em
minha boca. Minha alma se gloria no Senhor; que ouçam os humildes e se
alegrem!
2. Comigo engrandecei ao Senhor Deus, exaltemos todos juntos o seu nome!
Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu, e de todos os temores me livrou.
3. Comtemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de
vergonha! Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda
angústia.
4. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem, e os salva.
Provai e vede quão suave é o Senhor! Feliz o homem que tem nele o seu
refúgio!
5. Respeitai o Senhor Deus, seus santos todos, porque nada faltará aos que o
temem. Os ricos empobrecem, passam fome, mas aos que buscam o Senhor
não falta nada.
43 – Olhando a Sagrada Família (Fest. Da. Sagrada Família)
R: Olhando a Sagrada Família: Jesus, Maria e José, saibamos fazer a
partilha dos gestos de amor e de fé!
1. Maria a mãe santa e esposa exemplar, José pai zeloso, voltado a seu lar,
Jesus filho amado em missão de salvar: caminhos distintos num só caminhar.
2. Maria do sim e do amor doação, José operário a serviço do pão, Jesus
ocupado com sua missão: três vidas distintas num só coração.
3. Se todas as mães em Maria se Acharem e todos os pais, em José se
espelharem, se todos os filhos, em Cristo se olharem serão mais família,
quanto mais se amarem.
44 – Tu És a Glória de Jerusalém (NATAL, Oitavas, Fest. da Sagrada
Família, Sol. Da Santa Mãe de Deus, Férias I, EPIFANIA, Férias II)
1. Tu és a glória de Jerusalém! Ave Maria! És a alegria do Povo de Deus! Ave
Maria!
2. Tu és a honra da humanidade! Ave Maria! És a ditosa por Deus escolhida!
Ave Maria!
3. Das tuas mãos nos vieram prodígios! Ave Maria! És o refúgio
do Povo de Deus! Ave Maria!
4. O que fizeste agradou ao Senhor! Ave Maria! Eternamente
aclamai o Seu nome! Ave Maria!
45 – Salve, ó Santa Mãe de Deus (NATAL, Oitavas, Fest. da Sagrada
Família, Sol. Da Santa Mãe de Deus, Férias I, EPIFANIA, Férias II)
R: Salve, ó Santa Mãe de Deus, vós destes à luz o Rei que governa o céu
e a terra pelos séculos eternos.
1. Louvai, ó servos do Senhor, louvai o nome do Senhor.
2. O Senhor está acima das nações, sua glória vai além dos altos céus.
3. Levanta da poeira o indigente e retira o pobre do monturo.
4. Faz a estéril, mãe feliz em sua casa, vivendo rodeada de seus filhos.
46 – Tu És a Bendita (NATAL, Oitavas, Fest. da Sagrada Família, Sol. Da
Santa Mãe de Deus, Férias I, EPIFANIA, Férias II)
R: Tu é a Bendita entre as mulheres, Mãe nossa e Mãe de Deus.
1. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, cantai salmos a seu nome glorioso!
2. Toda a terra vos adore com respeito e proclame o louvor de vosso nome!
3. Vinde ver todas as obras do Senhor: seus prodígios estupendos entre os
homens!
4. Todos vós que a Deus temeis, vinde escutar: vou contar-vos todo bem que
ele me fez!
47 – Ó Senhor, Nosso Deus Como é Grande (Férias I, EPIFANIA, Férias II,
Fest. Do Batismo do Senhor)
R: Ó Senhor, nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o
universo.
1. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo!
Desdobrastes nos céus vossa glória com grandeza, esplendor, majestade.

2. O perfeito louvor vos é dado pelos lábios dos mais pequeninos,
de criança que a mãe amamenta. Eis a força que opondes aos maus,
reduzindo o inimigo ao silêncio.
3. Contemplando estes céus que plasmastes e formastes com dedos de
artista; vendo a lua e estrelas brilhantes, perguntamos: “Senhor, que é o
homem, para dele assim vos lembrardes e o tratardes com tanto carinho?”
4. Pouco abaixo de Deus o fizestes, coroando-o de glória e esplendor; vós lhe
destes poder sobre tudo, vossas obras aos pés lhe pusestes.
48 – Sagrada Família (Fest. Da Sagrada Família)
Dos presentes que o Senhor já te deu tua família é um dos mais importantes
tesouros, plano do amor de Deus. E por mais que difícil estiver nem penses
em desistir. Não abandones a tua família precisa de ti. (2x)
Crê na força do amor que tudo pode mudar, ama a tua família, o amor
vencerá. Como foi feliz a santa família de Nazaré. A tua também será se
tiveres fé
Jesus, Maria e José minha família vossa é! Jesus, Maria e José minha
família vossa é! (2x) Abençoai a minha casa, cuidai bem dela pra mim,
vou amar minha família até o fim.
49 - Christe, redemptor Omnium [Liturgia das Horas]
(Todo o Tempo do Natal)
1. Christe, Redemptor omnium, ex Patre, Patris unice, solus ante principium
natus ineffabiliter.
2. Tu lumen, tu splendor Patris, tu spes perennis omnium, intende quas
fundunt preces tui per orbem servuli.
3. Salutis auctor, recole quod nostri quondam corporis, ex illibata Virgine
nascendo, formam sumpseris
4. Iesu, tibi sit gloria,qui natus es de Virgine, cum Patre et almo Spiritu, in
sempiterna saecula. Amen
1. Ó Redentor do mundo, do eterno Pai gerado á antes do universo,
qual Filho bem-amado.
2. Do Pai luz e esplendor, nossa esperança eterna, ouvi dos vossos servos a
prece humilde e terna.
3. Lembrai, autor da vida, nascido de Maria, que nossa forma humana
tomastes, neste dia.
4. A glória a vós, Jesus, nascido de Maria com vosso Pai e o Espírito
louvores cada dia.
Final – 2 a 13, 21, 23 a 27, 35, 40, 42 a 49




TEMPO DO NATAL

NATAL do SENHOR: Missa da NOITE (vésperas do dia
25/12,preferencialmente à 0:00), Missa da Aurora (antes da
alvorada do dia 25/12) e Missa do DIA (após a alvorada de
25/12).
EPIFANIA do SENHOR: segundo domingo (e véspera) após o
NATAL do SENHOR.
Solenidade da Santa Mãe de Deus: dia 01 de janeiro (e
véspera)
Festa da Sagrada Família: primeiro domingo (e véspera) após o
NATAL do SENHOR, quando o Natal não ocorrer em um
domingo. Do contrário, é celebrada um dia após a Solenidade da
Santa Mãe de Deus.
Festa do Batismo do Senhor: domingo após a EPIFANIA do
SENHOR. (encerramento do Tempo do Natal)
Oitavas de Natal: do dia 26/12 ao dia 31/12 (missa matutina).
Estão incluídas as festas dos santos: Santo Estêvão, São João
Evangelista, Santos Inocentes; a Festa da Sagrada Família
(quando ocorrer no domingo posterior ao Natal) e a Solenidade
da Santa Mãe de Deus.
Férias I: dias da semana após a Solenidade da Santa Mãe de
Deus e antes da EPIFANIA do SENHOR
Férias II: de segunda-feira, após a EPIFANIA do SENHOR, até ao
sábado, anterior à Festa do Batismo do Senhor.
SAIBA MAIS ACESSANDO:
http://auxiliadoracampinas.org.br/cat/cantinho-da-liturgia

Pastoral da Música Litúrgica - Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora - Campinas
 Abertura
1 - Antífonas de Entrada
1-a (Noite do NATAL do SENHOR)
R: Alegremo-nos todos no Senhor: hoje nasceu o Salvador do mundo,
desceu do céu a verdadeira paz, aleluia!
1-b (Aurora do NATAL do SENHOR) e (Sol. Da Santa Mãe de Deus)
R: Hoje sobre nós resplandece uma luz: nasceu o Senhor. O seu nome
será Admirável, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. E o seu
reino não terá fim, aleluia!
1-c (Dia do NATAL do SENHOR) e (Fest. Da Sagrada Família)
R: Vieram apressados os pastores e encontraram Maria com José, e o
menino deitado no presépio, aleluia!
1-d (EPIFANIA do SENHOR)
R: Eis que veio o Senhor dos senhores, em suas mãos o poder e a
realeza, aleluia!
1-e (Fest. do Batismo do Senhor)
R: Batizado o Senhor, os céus de abriram, e o Espírito Santo pairou sobre
ele sob forma de pomba. E a voz do Pai se fez ouvir: Este é meu Filho
muito amado, nele está todo o meu amor, aleluia!
2 – Reis e Nações (Todo o Tempo do Natal)
1. 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!
R: Glória ao Senhor, nas alturas, sem cessar, glória ao Senhor, terra
inteira a cantar! (2x)
2. Vou proclamar o decreto, que vem do Senhor, o que disse o Senhor e dizer
me mandou: “Tu és meu filho, meu filho, a Ti hoje eu gerei, Tu me pedes e eu
as nações te darei”!
3. 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!
3 – Nasceu-nos Hoje um Menino
(NATAL, Oitavas, Fest. da Sagrada Família, Sol. Da Santa Mãe de Deus,
Férias I, EPIFANIA, Férias II)
R: Nasceu-nos hoje um menino e um Filho nos foi dado. Grande é este
pequenino, Rei da paz será chamado. Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia!
(2x)
1. 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.
2. 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.
3. 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!
4 – Natal de Jesus
(NATAL, Oitavas, Fest. da Sagrada Família, Sol. Da Santa Mãe de Deus,
Férias I, EPIFANIA, Férias II)
R: É Natal de Jesus. Festa de Alegria, de Esperança e Luz. (2x)
1. Toda terra canta o hino, nasceu hoje o Salvador! Que em Belém se fez
menino, dando exemplo de amor.
2. Uma estrela diferente toda terra iluminou; pois Jesus humanamente a nós
todos se igualou.
3.Nasceu pobre e sem palácio este rei que trouxe o bem. Quis apenas
ensinar-nos a mensagem de Belém.
5 – Venham! É Natal!
(NATAL, Oitavas, Fest. da Sagrada Família, Sol. Da Santa Mãe de Deus,
Férias I, EPIFANIA, Férias II)
1. Venham, venham, venham, venham todos. O mundo todo se alegra: é
Natal! E nesta festa os anjos cantam em louvor pra anunciar: nasceu o Cristo
Salvador.
R: Levantem as mãos bem alto para louvar, louvar Jesus, nosso
irmão, nosso Salvador. Levantem as mãos bem alto para louvar, louvar o
Cristo. Que traz a paz, a vida ao mundo no amor!
2. Venham, venham, venham, venham todos. Anjos e arcanjo cantam glórias e
louvor. Anunciando jubilosos neste dia: nasceu Jesus, o Rei dos reis, o
Salvador!
6 – É Natal
(NATAL, Oitavas, Fest. da Sagrada Família, Sol. Da Santa Mãe de Deus,
Férias I, EPIFANIA, Férias II)
1. Nosso Deus viu que o tempo chegou e a Virgem lhe disse que sim, vem que
um menino chorou entre as palhas, assim: É Natal!

R: Glória a Deus no mais alto dos céus! 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!
7 – É Natal! Amém!
(NATAL, Oitavas, Fest. da Sagrada Família, Sol. Da Santa Mãe de Deus,
Férias I, EPIFANIA, Férias II)
1. Na aldeia sofrida o sino da vida celebra o louvor. É o Deus pequenino que
nasce menino mistério de amor. Pastores tão pobres se tornam tão nobres na
escolha de Deus. Pois reis só de luta não viram a gruta nem anjos do céu.
R: E bate o sino, feliz também. Pois um menino salvar-nos vem. Deus
pequenino encheu Belém do amor divino que o céu nos tem!
2. Seguindo uma estrela, fiel sem perdê-la vem magos também. E trazem
presentes, que dão tão contentes ao Deus de Belém. Em torno da mesa, Natal
é certeza de paz e de pão. E assim, sempre unidas, pulsar vão as vidas num
só coração.
8 – Aleluia! Glória a Deus (Todo o Tempo do Natal)
R: Aleluia, aleluia! Glória a Deus nos altos céus! E na terra paz aos
homens, bem amados filhos seus.
1. Da flor plantada na terra, nasceu um fruto divino. Um filho foi concebido, o
céu nos deu um Menino.
2. O “sim” da Virgem Maria gerou a luz da esperança. E Deus o mundo recria
na forma de uma Criança.
3. Alegres como os pastores, cantemos graças a Deus. Seu filho vem como
pobre, unir a terra e os céus.
9 - Hoje Surgiu a Luz (Todo o Tempo do Natal)
Ant:. Hoje surgiu a luz para o mundo: o Senhor nasceu para nós. Ele será
chamado admirável, Deus, Príncipe da paz, Pai do mundo novo.
R: E o seu reino fim não terá! (2x)
1. Palavra do Senhor ao meu Senhor: 'Assenta-te ao meu lado direito até que
eu ponha os inimigos teus como escabelo por debaixo de teus pés!'.
2. O Senhor estenderá desde Sião vosso cetro de poder, pois Ele diz: 'Domina
com vigor teus inimigos.
3. Tu és príncipe desde o dia em que nasceste; na glória e esplendor da
santidade, como o orvalho, antes da aurora, eu te gerei!'
10 – Ouro, Incenso e Mirra
(NATAL, Oitavas, Fest. da Sagrada Família, Sol. Da Santa Mãe de Deus,
Fèrias I, EPIFANIA, Férias II)
1. São três reis que chegam lá do Oriente para ver um Rei que acaba de
nascer. Dizem que um é branco, o outro, cor de jambo, o outro rei é negro e
que vieram ver. O Novo Rei que nasceu, igual estrela no céu! (2x)
2. Dizem que uma estrela muito diferente lá do Oriente se podia ver. Falam de
um cometa, ninguém sabe ao certo, mas pelo deserto eles vieram ter. Ao Novo
Rei que nasceu, igual estrela no céu! (2x)
R: E trazem ouro, incenso e mirra pra festejar o Novo Rei. Que tem poder
e majestade, que vem do céu, que é de Deus. Que vai sofrer, que vai
morrer e que nos libertará.
3. São milhões de vidas que no Ocidente, que no Oriente sofrem de opressão.
Têm todas as cores, todos os temores, todos os horrores desta humilhação.
Esperam Libertação e olham todos pro céu! (2x)
4. Dizem que um futuro muito diferente essa pobre gente ainda conhecerá.
Dizem que é seguro, que o futuro é certo, que anda muito perto, que começa
já! Olham pro Rei que nasceu igual estrela no céu! (2x).
11 - Eis que Veio, o Senhor Soberano! (Férias I, EPIFANIA, Férias II, Fest.
Do Batismo do Senhor)
R: Eis que vem o Senhor Soberano. Eis que vem o Senhor. A realeza, o
poder e o império estão em suas mãos.
1. Do Senhor é a terra e o que nela existe. O mundo e os quantos nele
habitam. Ele a fundou sobre os mares e a consolidou sobre as ondas.
2. Quem poderá subir a montanha do Senhor? Quem habitará em seu
santuário? O que tem as mãos inocentes e o coração puro. Que não invocou
seu nome em vão nem jurou falso.
12 – Eis que Veio o Senhor (Férias I, EPIFANIA, Férias II, Fest. Do Batismo
do Senhor)
R: Eis que veio o Senhor dos senhores. Em suas mãos, o poder e a
realeza. (2x)
1. Dai 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.
2. 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!

3. Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito. Como era no princípio, agora e
sempre.
13 – Nas Águas do Jordão
(Fest. do Batismo do Senhor)
R: Nas águas do Jordão mergulhados, fomos batizados no Espírito
Santo!
1. Filhos de Deus, tributai ao Senhor, tributai-lhe a glória e o poder!
2. Eis a voz do Senhor sobre as águas, sua voz sobre as águas imensas!
3. Que o Senhor fortaleça o seu povo, e abençoe com a paz o seu povo!
4. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e
sempre.
 Ato Penitencial
14 - Ato Penitencial do Natal I
(Todo o Tempo do Natal)
1. Senhor, Filho de Deus, que vos fizestes nosso irmão, tende piedade de nós!
R: Senhor, tende piedade de nós.
2. Ó Cristo, Filho do Homem, que conheceis nossa fraqueza, tende piedade de
nós!
R: Cristo, tende piedade de nós.
3. Senhor, Filho do Pai, que nos fazeis uma família, tende piedade de nós!
R: Senhor, tende piedade de nós.
15 - Ato Penitencial do Natal II
(Todo o Tempo do Natal)
1. Senhor, rei da paz, tende piedade de nós!
R: Senhor, Senhor, Senhor, piedade! [Kyrye eleison] (2x)
2. Cristo, luz nas trevas, tende piedade de nós!
R: Cristo, Cristo, Cristo, piedade! [Christe eleison] (2x).
3. Senhor, imagem do homem novo, tende piedade de nós!
R: Senhor, Senhor, Senhor, piedade! [Kyrye eleison] (2x)
 Oferendas
16 – Cristãos, Vinde Todos (Adeste Fideles)
(NATAL, Oitavas, Fest. da Sagrada Família, Sol. Da Santa Mãe de Deus,
Férias I, EPIFANIA, Férias II)
1. Cristãos, vinde todos, com alegres cantos. Oh! Vinde, oh! Vinde até Belém.
Vede nascido, vosso Rei eterno.
R: Oh! Vinde adoremos, oh! Vinde adoremos, oh! Vinde adoremos o
Salvador!
2. Humildes pastores deixam seu rebanho. E alegres acorrem ao Rei do céu.
Nós, igualmente, cheios de alegria.
3. O Deus invisível de eternal grandeza, sob véus de humildade, podemos ver.
Deus pequenino, Deus envolto em faixas!
4. Nasceu em pobreza, repousando em palhas. O nosso afeto lhe vamos dar.
Tanto amou-nos! Quem não há de amá-lo?
17 – Nas Terras do Oriente
(NATAL, Oitavas, Fest. da Sagrada Família, Sol. Da Santa Mãe de Deus,
Fèrias I, EPIFANIA, Férias II)
1. Nas terras do Oriente surgiu dos céus uma luz que vem brilhar sobre o
mundo e para Deus nos conduz. (2x)
R: Nasceu Jesus Salvador. Aleluia, Aleluia. É Ele o Cristo Senhor. Aleluia,
Aleluia!
2. Nasceu-nos hoje um menino. Um Filho que nos foi dado. É grande e tão
pequenino. Deus forte é Ele chamado. (2x)
3. Cantai com muita alegria. Que grande amor Deus nos tem. Pequeno, pobre,
escondido. Nasceu por nós em Belém. (2x)
18 – Belém É Aqui
(NATAL, Oitavas, Fest. da Sagrada Família, Sol. Da Santa Mãe de Deus,
Férias I, EPIFANIA, Férias II)
R: Belém é aqui, aqui é Natal (2x)
1. Belém é aqui, aqui onde estou, na casa vizinha mora o Salvador.
2. Belém é aqui se habita o amor, se não se recusa no outro o Senhor.
3. Belém é aqui, se existe calor na luta dos homens, combatendo a
dor.
19 – Numa Noite no Oriente (NATAL, Oitavas, Fest. da Sagrada Família, Sol.
Da Santa Mãe de Deus, Férias I, EPIFANIA, Férias II)
1. Numa noite no Oriente, uma estrela apareceu anunciando a toda gente a
mensagem lá do céu.
R: Meu Jesus, Jesus menino, para o nosso bem nasceu. Trouxe paz,
trouxe alegria, quanto amor ofereceu!
2. Ao surgir da luz radiosa, que no alto fulgurou, nessa hora tão formosa, Deus
o mundo iluminou.
3. Tangem sinos nas igrejas, há nos lábios orações, sobem preces benfazejas
com fervor dos corações.
20 – A Festa dos Dons (NATAL, Oitavas, Fest. da Sagrada Família, Sol. Da
Santa Mãe de Deus, Férias I, EPIFANIA, Férias II)
1. No templo santo, a te ofertar. Um Dom sublime, ó Deus de amor teu filho
infante, a nos salvar da vida escrava, libertador!
R: Natal! Festa de harmonia! O amor veio nos libertar e Deus na feliz
liturgia nos faz também dons neste altar! Nos faz também dons neste
altar!
2.Repica o sino lá em Belém/ E gente simples vem adorar. É o
Deus menino, salvar-nos vem. Do mal, da morte, vem nos livrar.

21 – Resplandeceu a Luz (Todo o Tempo do Natal)
R: Resplandeceu a luz sobre nós, porque nasceu Cristo, o Salvador.
1. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, cantai ao Senhor Deus, ó terra in
teira! Cantai e bendizei seu santo nome!
2. Foi o Senhor e nosso Deus que fez os céus: diante dele vão a glória e a
majestade, e o seu templo, que beleza e esplendor!
3. Oferecei um sacrifício nos seus átrios, adorai-o no esplendor da santidade,
terra inteira, estremecei diante dele!
4. Ó família das nações, dai ao Senhor, ó nações, dai ao Senhor poder e
glória, dai-lhe a glória que é devida ao seu nome!
22 – Deus é Rei (Férias I, EPIFANIA, Férias II, Fest. Do Batismo do Senhor)
1. Deus é Rei e se vestiu de majestade, revestiu-se de poder e de esplendor!
Vós firmastes o universo inabalável, vós firmastes vosso trono desde a origem.
2. Desde sempre, ó Senhor, vós existis! Levantaram as torrentes, ó Senhor,
levantaram as torrentes sua voz, levantaram as torrentes seu fragor.
3. Muito mais do que o fragor das grandes águas, muito mais do que as ondas
do oceano, poderoso é o Senhor nos altos céus! Verdadeiros são os vossos
testemunhos.
4. Refulge a santidade em vossa casa, pelos séculos dos séculos, Senhor! Ao
Deus que é, que era, e que vem pelos séculos dos séculos. Amém!
23 – Eis que Vem o Senhor (Férias I, EPIFANIA, Férias II, Fest. Do Batismo
do Senhor)
R: Eis que vem o Senhor soberano, tendo em suas mãos poder e glória.
1. Dai ao Rei vossos poderes, Senhor Deus, vossa justiça ao descendente da
realeza.
2. Os reis de Társis e das ilhas hão de vir e oferecer-lhes seus presentes e
seus dons.
3. E também os reis de Sebe e de Sabá hão de trazer-lhe oferendas e tributos.
4. Os reis de toda a terra hão de adorá-lo, e todas as nações hão de servilo.
24 – Cantai ao Senhor um Canto Novo (Férias I, EPIFANIA, Férias II, Fest.
Do Batismo do Senhor)
R: Cantai ao Senhor um canto novo, cantai ao Senhor, ó terra inteira!
Cantai e bendizei seu santo nome!
1. Apresentai ao Senhor a vossa oferta, no seu altar encontrareis a salvação.
2. Anunciai cada dia os seus prodígios, manifestai entre as nações a sua
glória.
25 - Cantai ao Senhor um canto novo (Férias I, EPIFANIA, Férias II, Fest. Do
Batismo do Senhor)
R: Cantai ao Senhor um canto novo. Cantai ao Senhor, ó terra inteira!
1. Daí ao Senhor, ó família das nações. Dai ao Senhor o poder e toda glória.
Dai ao Senhor toda glória do seu nome!
2. Oferecei um sacrifício nos seus átrios. Adorai-o no esplendor da santidade
terra inteira, estremecei diante dele!
26 – Senhor, Tu És a Luz (Férias I, EPIFANIA, Férias II, Fest. Do Batismo do
Senhor)
R: Senhor, Tu és a Luz que ilumina a terra inteira. Tu és a Luz que ilumina
a minha vida.
1. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, terra inteira. Cantai ao
Senhor, bendizei o Seu nome.
2. Publicai entre as nações a Sua glória. Em todos os povos as Suas
maravilhas.
27 – Bendiz, minh’alma (Férias I, EPIFANIA, Férias II, Fest. Do Batismo do
Senhor)
1. Bendiz minh’alma, o Senhor, seu nome seja louvado. Minh’alma,
louva o Senhor por tudo o que me tem dado! Me cura as enfermidades e me
perdoa os pecados. (2x)
2. Me tira da triste morte, me dá carinho e amor. Com sua misericórdia do
abismo ele me tirou, e como se fosse águia, vem renovar
meu vigor. (2x)
3. O amor de Deus aos que o temem se mostra em cada momento. Também a
sua justiça protege eternamente a quem se apega à aliança e cumpre seus
mandamentos. (2x)
 Comunhão e Pós-comunhão
28 - Antífonas de Comunhão
28 –a (Noite e Aurora do Natal do Senhor)
Antífona 1: O Verbo se fez carne e vimos a sua glória, aleluia!
Antífona 2: Na glória e esplendor da santidade, como o orvalho, antes da
aurora, eu te gerei, aleluia!
1. Palavra do Senhor ao meu Senhor: “Assenta-te ao meu lado direito até eu
por teus inimigos, todos eles, como apoio por debaixo de teus pés!”
2. O Senhor estenderá desde Sião vosso cetro de poder, pois ele diz: “
Domina com vigor teus inimigos.”
3. “Tu és príncipe desde o dia em que nasceste; na glória e esplendor da
santidade, como o orvalho, antes da aurora, eu te gerei!”
4. Jurou o Senhor e manterá sua palavra: “Tu és eternamente sacerdote,
segundo a ordem do rei Melquisedec!”
5. À vossa destra está o Senhor, ele vos diz: “No dia da ira esmagarás os reis
da terra! Beberás água corrente no caminho; por isso seguirás de fronte
erguida!”
6. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e
sempre. Amém.

28- b (Dia do Natal do Senhor)
Antífona: O mundo inteiro viu o Salvador que nos foi enviado por Deus,
aleluia!
1. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque ele fez prodígios! Sua mão e
o seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória.
2. O Senhor fez conhecer a salvação, e às nações sua justiça; recordou o seu
amor sempre fiel pela casa de Israel.
3. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e
sempre. Amém.
28 – c (Fest. Da Sagrada Família)
Antífona: O nosso Deus foi visto nesta terra, e conviveu com os homens,
aleluia!
28 – d (Sol. Da Santa Mãe de Deus)
Antífona: Jesus Cristo ontem e hoje, e por toda a eternidade, aleluia!
1. Quão amável, ó Senhor, é vossa casa, quanto a amo, Senhor Deus do
universo!
2. Minha alma desfalece de saudades e anseia pelos átrios do Senhor!
3. Felizes os que habitam vossa casa; para sempre haverão de vos louvar.
4. Na verdade, um só dia em vosso templo vale mais do que milhares fora
dele!
5. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e
sempre. Amém.
28- e (Epifania do Senhor)
Antífona: Vimos a sua estrela no Oriente, e viemos com presentes adorar
o Senhor, aleluia!
1. Dai ao Rei vossos poderes, Senhor Deus. Vossa justiça ao descendente da
realeza!
2. Com justiça Ele governe o vosso povo. Com equidade Ele julgue os vossos
pobres.
3. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e
sempre. Amém.
28 – f [Então da Nuvem Luminosa] (Fest. Do Batismo do Senhor)
Antífona:. Eis aquele de quem João dizia: Eu vi, e dei testemunho de que
este é o Filho de Deus, aleluia!
R: Então, da nuvem luminosa, dizia uma voz: “Este é meu Filho amado,
escutem sempre o que ele diz!”
1. Filhos de Deus, tributai ao Senhor. Tributai-lhe a glória e o poder!
2. Dai-lhe a glória devida ao seu nome, adorai-o com santo ornamento!
3. É o Senhor que domina os dilúvios, o Senhor reinará para sempre.
4.Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e
sempre. Amém.
29 - No Princípio (Todo o Tempo do Natal)
R: No princípio, antes da criação do Universo. O Verbo era Deus, o Verbo
era Deus. Ele dignou-Se nascer, para salvar o mundo, para salvar o
mundo.
1. N´Ele encontramos a redenção pelo seu sangue, o perdão dos nossos
pecados. Ele é imagem do Deus invisível, o Primogênito de toda a criatura.
2. Aprouve a Deus que n’Ele residisse toda a plenitude e n’Ele fossem
reconciliadas consigo todas as coisas, estabelecendo a paz, pelo sangue da
sua cruz, com todas as criaturas, na terra e nos céus.
30 – O Infante (NATAL, Oitavas, Fest. da Sagrada Família, Sol. Da Santa Mãe
de Deus, Fèrias I, EPIFANIA, Férias II)
1. Quem é o Infante que no regaço da mãe tranquilo dormita. A quem os anjos
no claro espaço saúdam com doce harmonia? É este Jesus o Rei que anuncia
a paz a quem Deus quer bem. Da Virgem eleita é filho, Jesus, que nasceu em
Belém.
2. Por que tão pobre nasceu o Infante que é Rei dos Céus e da Terra?
Pasmai, humanos, Divino instante transmuta no amor toda lei! É este Jesus o
Rei que será cravado por nós na cruz. Em carne se fez o verbo, hosana ao
infante Jesus.
3. Trazei-lhe mirra, incenso e ouro. Trazei-lhe a alma devota. Do coração o
real tesouro, prostrados trazei ao menino. É este Jesus o Rei que Maria
embala nos braços seus. Louvores cantai a Ele, hosana ao Filho de Deus.
31 – No Presépio Pequenino (NATAL, Oitavas, Fest. da Sagrada Família,
Sol. Da Santa Mãe de Deus, Fèrias I, EPIFANIA, Férias II)
R: No presépio pequenino, Deus é hoje nosso irmão. E nos dá seu corpo
e sangue nesta santa comunhão!
1. Para os homens que erravam nas trevas lá do céu resplandece uma luz.
Hoje Deus visitou nossa terra e nos deu o seu Filho Jesus.
2. Duma flor germinada na terra, fecundada por sopro de Deus. Hoje um novo
começo desponta, e se abraçam a terra e os céus.
3. Boas novas de grande alegria, mensageiros do céu vêm cantar, e aos
pastores um anjo anuncia: “Deus nasceu em Belém de Judá”.
4. Para nós nasceu hoje um menino, do Seu povo Ele é Salvador. Glória a
Deus no mais alto dos céus, paz aos homens aos quais tanto amou.
32 – Da cepa brotou a rama (Todo o Tempo do Natal)
R: Da cepa brotou a rama, da rama brotou a flor. Da flor nasceu Maria, de
Maria o Salvador. (2x)
1. O espírito de Deus sobre ele pousará, de saber, de entendimento este
espírito será. De conselho e fortaleza, de ciência e de temor. Achará sua
alegria no temor do seu Senhor.

2. 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.
3. 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.
33 – Hino Ao Verbo de Deus
(Todo o Tempo do Natal)
R: A luz resplandeceu em plena escuridão, jamais irão as trevas vencer o
seu clarão! (2x)
1. 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.
2. 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.
34 – Toda a Terra, Toda a Gente (Todo o Tempo do Natal)
R: Toda a terra, toda a gente viu o Salvador, Cristo nosso Deus.
1. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque ele fez prodígios! Sua mão e
o seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória.
2. O Senhor fez conhecer a salvação, e às nações sua justiça; recordou o seu
amor sempre fiel pela casa de Israel.
3. Os confins do universo comtemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai o
Senhor Deus, ó terra inteira, alegrai-vos e exultai.
4. Cantai salmos ao Senhor ao som da harpa e da cítara suave! Aclamai, com
os clarins e as trombetas, ao Senhor, o nosso Rei!
35 – Vinde Cristãos (NATAL, Oitavas, Fest. da Sagrada Família, Sol. Da
Santa Mãe de Deus, Fèrias I, EPIFANIA, Férias II)
1. Vinde Cristãos, vinde à porfia. Hinos cantemos de louvor. Hinos de Paz e de
alegria, hinos de anjos do Senhor.
R: Glória! In excelsis Deo! (2x)
2. Vinde juntar-vos aos pastores. Vinde com eles a Belém. Vinde correndo
pressurosos, o Salvador que enfim nos vem.
3. Foi nesta noite Venturosa do nascimento do Senhor que anjos de voz
harmoniosa deram a Deus o seu louvor.
36 - Casa do Pão (NATAL, Oitavas, Fest. da Sagrada Família, Sol. Da Santa
Mãe de Deus, Fèrias I, EPIFANIA, Férias II)
R: Deus nos espera em Belém: sabe da fome que temos! Vamos à Casa
do Pão: lá, nosso irmão nós veremos!
1. Toda a 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.
37 – Levanta-te e Toma o Menino (Oitavas e Fest. Da Sagrada Família {ANO
A])
Ant: O anjo do Senhor, no Egito apareceu em sonho a José e
lhe deu este aviso:
R: Levanta-te e toma o Menino e a Mãe dele e volta a Israel porque já
morreram os que procuravam matar o Menino.
1. Deus é Rei e se vestiu de majestade, revestiu-se de poder e de esplendor!
Vós firmastes o universo inabalável, vós firmastes vosso trono desde a origem.
2. Levantaram as torrentes, ó Senhor, levantaram as torrentes sua voz,
levantaram as torrentes seu fragor.
3. Muito mais do que o fragor das grandes águas, muito mais do que as ondas
do oceano, poderoso é o Senhor nos altos céus!
4. Verdadeiros são os vossos testemunhos, refulge a santidade em vossa
casa, pelos séculos dos séculos, Senhor!
38 – Meu filho, por que agiste assim?
(Oitavas e Fest. Da Sagrada Família[ANO C] )
R: Meu filho, por que agiste assim conosco? Eu e teu pai te
procurávamos aflitos. E por que me procuráveis? Não sabíeis que eu
devia estar na casa de meu Pai?
1. O Senhor é minha luz e salvação; de quem eu terei medo? O Senhor é a
proteção da minha vida; perante quem eu temerei?
2. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, e é só isto que eu desejo: habitar no
santuário do Senhor por toda a minha vida; saborear a suavidade do Senhor e
contemplá-lo no seu templo.
3. Pois um abrigo me dará sob o seu teto nos dias da desgraça; no interior de
sua tenda há de esconder-me e proteger-me sobre a rocha. Sei que a
bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes.
39 - Vimos Sua Estrela no Oriente (EPIFANIA, Férias I, Férias II)
R: Vimos sua estrela no Oriente e assim vimos adorar o Rei da gente.
1. Onde foi que nasceu o Rei dos Judeus? Em Belém da Judeia, conforme diz
Miqueias.
2. No lugar da estrebaria se deteve a estrela guia. Encontraram com alegria o
menino com Maria.
3. E, abrindo os seus tesouros, deram incenso, mirra e ouro. Glória ao Pai e ao
menino e ao Espírito Divino.

