atentos.”
R: Abre o coração e preparai vosso caminho com alegria, porque Jesus que vai chegar é o Messias. (2x)
2. Um dia o Senhor falou pelo profeta Isaías: "Eis que envio o meu
mensageiro, voz que no deserto grita: 'Preparai e endireitai o caminho do Senhor'". Foi assim que João batista, o batismo ele pregou.
3. Um dia Deus enviou o seu anjo Gabriel, que saldou a Maria Virgem, Boa Nova anunciou: "Alegra-te, ó Maria, o Senhor contigo
está. Darás a luz e terás um filho, que eternamente reinará."
37 - Visitai, Senhor, a sua Vinha (2º Domingo e Férias I)
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.
R: Arrancaste do Egito esta videira e expulsaste muita gente pra
plantá-la. Diante dela preparaste 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!
38 - Vem, ó Senhor (Todo o Tempo do Advento)
R: Vem ó Senhor com o teu povo caminhar, teu corpo e sangue,
vida e força vem nos dar. (2x)
1. A boa nova proclamai com alegria, Deus vem a nós, ele da terra
seca, flores, frutos vão brotar.
2. Eis nosso Deus, e ele vem para salvar, com sua força vamos juntos caminhar, e construir um mundo novo libertado do egoísmo, da
injustiça e do pecado.
 Pós-comunhão
39 - Cântico de Maria I (Sol. De Imaculada, Festa da Guadalupe,
Férias II e 4º Domingo)
R: O Senhor fez em mim maravilhas, Santo é o seu nome!
1. Minha alma engrandece o Senhor e exulta meu Espírito em Deus,
meu Salvador. Porque olhou para a humildade de sua serva, doravante as gerações hão de chamar-me de bendita.
2. O Poderoso fez em mim maravilhas e santo é o seu nome! Seu
amor para sempre se estende sobre aqueles que o temem.
3. Manifesta o poder de seu braço, dispersa os soberbos; derruba os
poderosos de seus tronos e eleva os humildes;
4. Sacia de bens os famintos, despede os ricos sem nada. Acolhe Israel, seu servidor, fiel ao seu amor,
5. Como havia prometido a nossos pais, em favor de Abraão e de
seus filhos para sempre. Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito, desde agora e para sempre pelos séculos. Amém!
40 - Cântico de Maria II (Sol. De Imaculada, Festa da Guadalupe,
Férias II e 4º Domingo)
R: A minh’alma engrandece o Senhor. Meu coração muito se
alegrou em Deus, meu Salvador, em Deus, meu Salvador.
1. Ele voltou seu olhar para a pequenez de sua servidora e todas as
gerações me proclamarão feliz e ditosa.
2. Ele enricou os famintos. Aos ricos, sem nada embora mandou.
Ele a seu povo acudiu, de sua promessa aos pais se lembrou.
41 - Cântico de Maria III (Sol. De Imaculada, Festa da Guadalupe,
Férias II e 4º Domingo)
R: O Senhor fez por mim maravilhas. Santo, Santo, Santo é o
seu nome!
1. A minh’alma engrandece ao Senhor e se alegrou o meu Espírito
em Deus, meu salvador, pois Ele viu a pequenez de sua serva. Eis
que agora as gerações hão de chamar-me de bendita.
2. O Poderoso fez por mim maravilhas e Santo e seu nome. Seu
amor, de geração em geração, chega a todos que o respeitam.
3. Demonstrou o poder de seu braço, dispersou os orgulhosos. Derrubou os poderosos de seus tronos e os humildes exaltou.
42 - O Canto de Maria do Povo (Sol. De Imaculada, Festa da Guadalupe, Férias II e 4º Domingo)
1. Minh’alma dá glórias ao Senhor. Meu coração bate alegre e feliz.
Olhou para mim com tanto amor, que me escolheu, me elegeu e me
quis. E de hoje em diante já posso prever: todos os povos vão me
bendizer. O Poderoso lembrou-se de mim, Santo é o seu nome sem
fim.
2. O povo dá glórias ao Senhor. Seu coração bate alegre e feliz. Maria carrega o Salvador, porque Deus Pai sempre cumpre o que diz e
quando os povos aceitam a lei, passa de pai para filho o seu dom.
Das gerações Ele é mais do que rei. Ele é Deus Pai, Ele é bom.

3. Minh’alma dá glórias ao Senhor. Meu coração bate alegre e feliz.
Olhou para mim com tanto amor, que me escolheu, me elegeu e me
quis. O orgulhoso Ele sabe dobrar. O poderoso Ele sabe enfrentar. O
pobrezinho, Ele defenderá, não nos abandonará.
43 - Abre tua porta (Todo o Tempo do Advento)
1. Abre tua porta, que alguém está batendo. Abre tua porta, que alguém está nascendo. É Jesus que vem a ti.
R: Porque não respondes? Porque tu te escondes? Impedes Jesus de renascer! (2x)
2. Tira este manto que veste o velho homem. Tira da vida ideais que
te consomem. Abre a porta pra Jesus.
3. Quando acolheres idosos e crianças. Para cobri-los de paz e de esperança. É Jesus que vem a ti.
44 - Olhar Sereno (Sol. De Imaculada, Festa da Guadalupe)
Um olhar sereno sobre mim está, uma voz suave a me ensinar o rumo
a seguir, pra onde ir... Ó Imaculada, és a mãe de Deus, eu que tão
pequeno, peço intercessão. Mãe vem me ajudar, quero mudar!
Quando não tenho aonde ir. O próprio Deus me faz lembrar!
Que o lugar do meu refúgio é o teu colo. Onde eu posso me deitar e ser amado. Com ternura me abraças e me acolhes. E mesmo
que eu tenha andado longe. Ó Mãe eu volto a ti!
45 - Creator Alme Siderum (Todo o Tempo do Advento)
1.Creator alme siderum, aeterna lux credentium, Christe, Redemptor
omnium, intende votis supplicum.
2.Qui daemonis ne fraudibus, periret orbis, impetu amoris actus, languidi,mundi medela factus es.
46 - Veni, veni Emmanuel (Todo o Tempo do Advento)
1. Veni, veni Emmanuel, captivum solve Israel qui gemir in exsilio, privatus Dei Filio.
R: Gaude! Gaude! Emmanuel, nascetur pro te Israel!
2. Veni, O Sapientia, quae hic disponis omnia. Veni viam prudentiae ut
doceas et gloriae.
3. Veni, veni o Oriens solare nos adveniens, noctis depele nébulas, dirasque noctis tenebras.
4. Veni, veni, Rex Gentium, veni Redemptor omnium ut salvastuos fâmulos peccati sibi conscios.
47 - Excelso Criador dos grandes astros [Liturgia das Horas]
(Todo o Tempo do Advento)
1. Excelso Criador dos grandes astros, Jesus, eterna luz dos vossos
crentes. Divino Redentor da humanidade, ouvi as nossas súplicas ardentes.
R: Descei, Senhor Jesus, dos altos Céus. Vinde trazer ao mundo
a paz de Deus!
2. Para salvar-nos todos do pecado, viestes até nós como um Cordeiro: Dum seio imaculado vós nascestes, para Vos imolardes num
madeiro.
3. O vosso nome santo e onipotente por toda a criação seja adorado:
Vós sois, Senhor Jesus, excelso Rei, todo o poder que existe Vos foi
dado.
Outras opções: 25, 29


TEMPO DO ADVENTO

DOMINGOS: 1º, 2º, Gaudete e 4º.
Férias I: 1ª, 2ª, 3ª semanas (até o dia 16/12, inclusive).
Férias II: Semana Santa do Natal: do dia 17/12 ao dia
24/12 (missa matutina), excetuando-se o domingo que
ocorra neste período.
Novena de Natal: 9 dias anteriores à Véspera de Natal
Solenidade da Imaculada Conceição de Maria – 08/12
Festa de Nossa Senhora de Guadalupe – 12/12
SAIBA MAIS ACESSANDO:
http://auxiliadoracampinas.org.br/cat/cantinho-da-liturgia

Pastoral da Música Litúrgica - Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora - Campinas
1 - Antífonas de Entrada
(1º Domingo) (Sl 24)
R: A vós, meu Deus, elevo a minha alma. Confio em vós, que eu
não seja envergonhado! Não se riam de mim meus inimigos, pois
não será desiludido quem em vós espera.
1. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, e fazei-me conhecer a
vossa estrada!
2. Vossa verdade me oriente e me conduza, porque sois o Deus da
minha salvação; em vós espero, ó Senhor, todos os dias!
(2º Domingo) (Is30,19-30); (Sl 79)
R: Povo de Sião, o Senhor vem para salvar as nações! E, na alegria do vosso coração, soará majestosa a sua voz
(Domingo Gaudete) (Fl 4,4s); (Sl 84)
R: Alegrai-vos sempre no Senhor. De novo eu vos digo, alegraivos! O Senhor está perto
(4º Domingo) (Is 45,8); (Sl 18A)
R: Céus, deixai cair o orvalho, nuvens, chovei o justo; abra-se a
terra, e brote o Salvador!
1. Os céus proclamam a glória do Senhor e o firmamento, a obra de
suas mãos; o dia ao dia transmite esta mensagem, a noite à noite publica esta notícia.
2. Não são discursos nem frases ou palavras, nem são vozes que
possam ser ouvidas; seu som ressoa e se espalha em toda a terra,
chega aos confins do universo a sua voz.
3. Armou no alto uma tenda para o sol; ele desponta no céu e se levanta como um esposo do quarto nupcial, como um herói exultante
em seu caminho.
Outras Circunstâncias:
(Sol. De Imaculada): Com grande alegria rejubilo-me no Senhor, e
minha alma exultará no meu Deus, pois me revestiu de justiça e salvação, como a noiva ornada de suas jóias (Is 61,10).
 Entrada Opcionais
2 - Tempo de Esperança e de Viver (Todo o Tempo do Advento)
1. Tempo de esperança e de viver. Tempo de ser novo e renascer.
R: Eis que uma criança já se anuncia. Dentro de Maria o céu conosco está. Tempo de esperança e de alegria. Vamos esperar
que o Senhor virá! O Libertador já vem.
2. Como esperava o povo hebreu, o Senhor do povo não se esqueceu.
3. Hoje o povo espera de coração por um mundo novo bem mais irmão.
3 - Senhor, vem salvar teu povo (Todo o Tempo do Advento)
1. Senhor, vem salvar teu povo das trevas, da escravidão. Só tu és
nossa esperança, és nossa libertação.
R: Vem, Senhor, vem nos salvar. Com teu povo vem caminhar.
(2x)
2. Contigo o deserto é fértil, a terra se abre em flor. Da rocha brota
água viva, da treva nasce esplendor.
3. Tu marchas à nossa frente, és força, caminho e luz. Vem Logo salvar teu povo, não tardes, Senhor Jesus.
4 - Ó Vinde , enfim! (Todo o Tempo do Advento)
1. Oh, vinde, enfim, eterno Deus. Descei, descei dos altos céus. Deixai a vossa habitação. Que a terra espera a salvação.
2. Que o céu orvalhe o Redentor, baixai das nuvens, ó Senhor! Germine a terra o nosso Deus, pra que nos abra os altos céus.
3. Por que tardais, ó bom Jesus. Em rebrilhar na vossa luz. Em treva
densa o mundo jaz; trazei a luz, o amor, a paz!
4. Oh, vinde, enfim, Senhor, a nós. Ressoe no mundo a vossa voz. No
mundo brilhe o vosso olhar. Oh, vinde, enfim, sem demorar.
5 - Quando virá, Senhor (Todo o Tempo do Advento)
1. Quando virá, Senhor, o dia, em que apareça o Salvador. E se efetue a profecia: "nasceu do mundo o Redentor”?
R: Orvalhai, lá do alto, ó céus, e as nuvens chovam o justo! 2.
Aquele dia prometido. A 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.

6 - Rorate Caeli (Todo o Tempo do Advento)
R: Rorate caeli desuper, et nubes pluant iustum.
1. Ne irascaris Domine, ne ultra memineris iniquitatis: ecce civitas
Sancti facta est deserta: Sion deserta facta est: Jerusalem desolata
est: domus sanctificationis tuae et gloriae tuae, ubi laudaverunt te
patres nostri.
2. Peccavimus, et facti sumus tamquam immundus nos, et cecidimus
quasi folium universi: et iniquitates nostrae quasi ventus abstulerunt
nos: abscondisti faciem tuam a nobis, et allisisti nos in manu iniquitatis nostrae.
3. Vide Domine afflictionem populi tui, et mitte quem missurus es:
emitte Agnum dominatorem terrae, de Petra deserti ad montem filiae
Sion: ut auferat ipse iugum captivitatis nostrae.
4. Consolamini, consolamini, popule meus: cito veniet salus tua:
quare maerore consumeris, quia innovavit te dolor? Salvabo te, noli
timere, ego enim sum Dominus Deus tuus, Sanctus Israel, Redemptor tuus.
7 - O Senhor Virá Libertar (Todo o Tempo do Advento)
R: O Senhor virá libertar o seu povo e do mundo velho nascerá
o novo.
1. Se, quem tem sede, procura a fonte. Nós procuramos o teu altar.
Vem, ó Deus vivo, salvar teu povo. Vem, sem demora, nos libertar!
2. Teu povo, outrora, sofreu no Egito. Todas as dores da servidão.
Teu novo povo, também sofrido. De ti espera libertação.
3. Marchastes, outrora com teus amigos e os conduziste com segurança. Vem, novamente, marchar conosco, Senhor da história, nossa esperança.
8 - Uma Luz Vai Brilhar (Todo o Tempo do Advento)
1. Quem é a luz que vai brilhar trazendo amor eesperança, a graça e
a fé que vai nascer, um Deus emforma de criança?
R: É Jesus, é Jesus, rei e salvador. É Jesus, a união, a alegria, a
fé e o perdão, a nossa luz é Jesus!
2. Nos preparemos pra receber o Cristo nahumanidade. A conversão
e o perdão irão trazer fraternidade.
3. Com união, com alegria se cumprirá a profecia, e o mundo todo
exaltará um menino, Filho de Maria.
9 - Ouve-se na Terra, um grito (Todo o Tempo do Advento)
R: Ouve-se na terra um grito, do povo um grande clamor: "Senhor, abre os céus, que as nuvens chovam o Salvador!".
1. É um só canto de amor e esperança, que a terra mãe germinando, contém: a ti, Senhor, nós clamamos: vem, Senhor Jesus,
vem!
2. Mesmo se as guerras destroem a terra pondo em perigo a paz e o
bem, que a nossa voz não se canse: vem, Senhor Jesus, vem!
3. Vem reunir hoje as turas Igrejas, a tua prece rezamos também, o
nosso amor sempre espere: vem, Senhor Jesus, vem!
10 - Tempo de Recomeçar (Todo o Tempo do Advento)
1. À margem do Rio Jordão, um homem chamadoJoão falava de um
tempo novo, conversão paratodo povo.
R: É tempo de recomeçar, os caminhos de Deuspreparar, abrir
as portas do coração, paraacolher a salvação. (2x)
2. Tanto tempo já se passou, que aquela voz umdia ecoou, e ainda
hoje para haver conversão é preciso escutar João.
11 - Como o sol nasce da aurora (Todo o Tempo do Advento)
R: 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!
1. Ouve, ó Pastor do teu povo, vem do alto céu onde estás. Ema
nuel, Deus conosco, vem ao nosso mundo vem.
2. Vem teu rebanho salvar, mostra o amor que lhe tens. Emanuel,
Deus conosco, vem ao nosso mundo vem!
12 - Povo de Sião (2º Domingo e Férias I)
Povo de Sião, eis o Senhor, que vem salvar os homens! Eis o Senhor, que vem salvar os homens!
R: O Senhor fará ouvir a sua voz majestosa, na alegria dos vossos corações!
1. Ó Pastor de Israel, prestai ouvidos, vós que sobre os querubins
vos assentais. Despertai vosso poder, ó nosso Deus e vinde logo

nos trazer a salvação!
2. Convertei-nos, ó Senhor Deus do Universo e sobre nós iluminai a
vossa face; se voltardes para nós, seremos salvos! Até quando, ó
Senhor, vos irritais, apesar da oração do vosso povo?
13 - Alegrai-vos, Ele está bem perto (Domingo Gaudete e Férias I)
R: Alegrai-vos: Ele está bem perto. Sim, alegrai-vos mais no Senhor!
1. 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.
2. Restaura-nos, ó Deus e Salvador esquece a tua mágoa contra
nós. Ficara irritado para sempre. Guardadas tua cólera sem fim?
14 - Alegrai-vos, irmãos, no Senhor
R1 (Domingo Gaudete e Férias I): Alegrai-vos, irmãos, no Senhor. Sem cessar, eu repito, alegrai-vos; veja o mundo a vossa
bondade. Perto está o Senhor, em verdade. (2x)
R2 (4º Domingo, Férias I e Férias II): Das alturas orvalhem os
céus e as nuvens, que chovam justiça. Que a terra se abra ao
amor e germine o Deus Salvador. (2x)
1. Foste amigo antigamente desta terra que amaste. Deste povo que
escolheste. Sua sorte melhoraste. Perdoaste seus pecados, tua
raiva acalmaste.
2. Vem de novo restaurar-nos! Sempre irado estarás, indignado contra nós? E a vida não darás? Salvação e alegria, outra vez, não nos
trarás?
3. 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.
15 - Que alegria quando ouvi (Domingo Gaudete e Férias I)
R: Que alegria quando ouvi que me disseram: "Vamos à casa
do Senhor!" (2x)
1. Que alegria quando ouvi que me disseram: "Vamos à casa do Senhor!" e agora nossos pés já se detêm, Jerusalém, em tuas portas.
2. Para lá sobem as tribos de Israel, as tribos do Senhor. A sede da
justiça lá está e o trono de Davi.
3. Rogai que viva em paz Jerusalém e em segurança os que te
amam! Que a paz habite dentro de teus muros, tranquilidade em
teus palácios!
4. Por amor a meus irmãos e meus amigos, peço: "A paz esteja em
ti!" pelo amor que tenho à casa do Senhor, eu te desejo todo bem!
16 - Hino à Imaculada (Sol. De Imaculada, Festa da Guadalupe)
R: Imaculada Maria de Deus. Coração pobre acolhendo Jesus.
Imaculada Maria do povo. Mãe dos aflitos que estão junto a
cruz.
1. Um coração que era sim para a vida. Um coração que era sim
para o irmão. Um coração que era sim para Deus. Reino de Deus renovando este chão!
2. Olhos abertos a sede do povo. Passo bem firme que o medo desterra. Mãos estendidas que os tronos renegam. Reino de Deus que
renova esta terra!
17 - Pureza de Menina (Sol. De Imaculada, Festa da Guadalupe)
1. Foi assim, em um grande gesto de amor, que no sim de uma mulher, veio ao mundo o Salvador. Na pureza de sua vocação, abriu
seu coração e pra Deus soube falar.
R: Como o Sol que nasce todo dia é assim Virgem Maria a pureza em seu olhar. Na simplicidade sua vida ofereceu para trazer ao mundo o amor, o Filho de Deus.
2. Sendo assim, aqui estou. Faça em mim tua vontade, gere em mim
o teu amor. Obrigada meu Deus por tanta graça divina, quem
mesmo tão menina Salvação pude gerar.
 Coroa do Advento
18 - Bendito Seja, Deus da Vida (Todo o Tempo do Advento)
Bendito seja, Deus da vida, pela luz de Cristo, estrela da manhã. A
quem esperamos com toda a ternura do coração!
19 - As quatro velas do Advento (Todo o Tempo do Advento)
1º Domingo: Uma vela se acende no caminho a iluminar. Preparemos nossa casa. É Jesus quem vai chegar.
R: No Advento a tua vinda, nós queremos preparar. Vem, Senhor, que é teu Natal, Vem nascer em nosso lar. (2x)
2º Domingo: A segunda vela acesa vem a vida clarear. Rejeitemos,
pois, as trevas. É Jesus quem vai chegar.
3º Domingo: Na terceira vela temos a esperança a crepitar. Nossa
fé se reanima, é Jesus quem vai chegar.

4º Domingo: Eis a luz da quarta vela. Um clarão se faz brilhar. Bate
forte o coração, é Jesus quem vai chegar.
20 - Uma vela na Coroa acendemos (Todo o Tempo do Advento)
1º Domingo: Uma vela na coroa acendemos, toda sombra se esvai
com sua luz. Vigilantes, o Senhor esperamos. Chegou o tempo do Advento de Jesus.
R: Meus Irmãos, Penitência e oração! Arrumemos nossa casa
com alegria! Dentro dela o Senhor vai chegar, pelo ventre Imaculado de Maria.
2º Domingo: Outra vela na coroa acendemos. Penitentes, nos caminhos do Senhor. Consolando os aflitos, esperemos, novos céus e
nova terra, com ardor.
3º Domingo: A terceira vela hoje acendemos. E cantamos: “Alegraivos no Senhor”. Uma voz, no deserto, escutemos, praticando a justiça
e o amor.
4º Domingo: Acendemos hoje a última vela e tão logo Emanuel já vai
chegar. Com Maria, todos juntos, na espera. ”Deus Conosco” pro seu
reino implantar.
 Ato Penitencial
21 - Ato Penitencial do Advento – I (Todo o Tempo do Advento)
1. Senhor, que viestes ao mundo para nos salvar, tende piedade de
nós.
R. Senhor, tende piedade de nós. (Kyrie eleison)
2. Cristo, que continuamente nos visitais com a graça do vosso Espírito, tende piedade de nós.
R. Cristo, tende piedade de nós. (Christe eleison)
3. Senhor, que vireis um dia para julgar as nossas obras, tende piedade de nós.
R. Senhor, tende piedade de nós. (Kyrie eleison)
22 - Ato Penitencial do Advento – II (Todo o Tempo do Advento)
1. Senhor, que vindes visitar vosso povo na paz, tende piedade de
nós.
R. Senhor, tende piedade de nós. (Kyrie eleison)
2. Cristo, que vindes salvar o que estava perdido, tende piedade de
nós.
R. Cristo, tende piedade de nós. (Christe eleison)
3. Senhor, que vindes criar um mundo novo, tende piedade de nós.
R. Senhor, tende piedade de nós.(Kyrie eleison)
 Oferendas
23 - A nossa oferta apresentamos (Todo o Tempo do Advento)
R: 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
britou 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 dos céus.
24 - Nasceu em Belém, a Casa do Pão (Todo o Tempo do Advento)
1. As nossas mãos se abrem, mesmo na luta e na dor. E trazem pão
e vinho, para esperar o Senhor.
R: Deus ama os pobres, e se fez pobre também. Desceu à terra e
fez pousada em Belém.
2. As nossas mãos se elevam, para, num gesto de amor, retribuir a
vida, que vem das mãos do Senhor.
3. As nossas mãos se encontram, na mais fraterna união. Façamos
deste mundo a grande "Casa do Pão"!
25 - Eis que de longe vem o Senhor (Todo o Tempo do Advento)
R: Eis que de longe vem o Senhor, para as nações do mundo julgar e os corações alegres estarão, como numa noite em festa a
cantar.
1. Do Egito uma vinha arrancaste com amor; com cuidado a replantaste, fundas raízes lançou e por sobre a terra toda sua sombra se espalhou.
2. Mas, Senhor, o que fizeste? Por que teu amor se agasta? Derrubaste as suas cercas, todo mundo agora passa; cada um invade e
rouba, quebra os ramos e devasta.
3. Senhor Deus, ouve, escuta: do teu povo és o Pastor, do teu trono
de bondade faze-nos ver o esplendor, teu poder desperta e vem, vem
salvar-nos, ó Senhor.
26 - Eis, Senhor, a tua vinha (Todo o Tempo do Advento)
1. Do céu vai descer o cordeiro. É dom, puro dom salvação. No altar
do penhor verdadeiro. Também vamos ser oblação!

R: 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.
27 - Muito Suspira por Ti (Todo o Tempo do Advento)
1. Muito suspira por ti Teu povo fiel, tua Israel (2x)
R: Ó santo Messias! (2x)
2. Tua lembrança embalsama dos que te amam os tristes dias. (2x)
28 - Vem o Teu Reino, Senhor (Todo o Tempo do Advento)
R: Pão e vinho apresentamos com louvor. E pedimos o teu
Reino: Vem, Senhor! (2x)
1. Pão e vinho, repartidos entre irmãos, são o laço da unidade do teu
povo. Nossas vidas são também pequenos grãos, que contigo vão
formar o homem novo.
2. Eis aqui a nossa luta, dia-a-dia, pra ganhar com o trabalho nosso
pão. Mas tu és o alimento da alegria, que dos pobres fortalece o coração.
3. Vem, Senhor, vem caminhar à nossa frente.Vem conosco toda a
terra transformar E no mundo libertado e transparente, os irmãos à
mesma mesa vão sentar.
29 - Salve Maria (Sol. De Imaculada, Festa de Guadalupe)
R: Salve Maria, Tu és a estrela virginal de Nazaré. És a mais bela
entre as mulheres, cheia de graça, esposa de José. (2x)
1. O Anjo Gabriel foi enviado à vilazinha de Nazaré, para dar um recado lá do céu àquela moça que casara com José.
2. 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.
Outras opções: 45, 46, 47
30 - Antífonas de Comunhão
(1º Domingo) (Sl 84)
R: O Senhor dará a sua bênção, e nossa terra, o seu fruto.
1. Favorecestes, ó Senhor, a vossa terra, libertastes os cativos de
Jacó.
2. Perdoastes o pecado ao vosso povo, encobristes toda a falta cometida;
3. Retirastes a ameaça que fizestes, acalmastes o furor de vossa ira.
4. Renovai-vos, nosso Deus e Salvador, esquecei a vossa mágoa
contra nós!
(2º Domingo) (Br 5,5; 4,36).
Levanta-te, Jerusalém, põe-te no alto e vê; vem a ti a alegria do
teu Deus
(Domingo Gaudete) (Is 35,4).
Dizei aos tímidos: coragem, não temais; eis que chega o nosso
Deus, ele mesmo vai salvar-nos.
(4º Domingo) (Is 7,14); (Sl 18)
A virgem conceberá e dará à luz um filho; e ele será chamado
“Deus-conosco”.
1. Os céus proclamam a glória do Senhor,e o firmamento, a obra de
suas mãos; o dia ao dia transmite esta mensagem, a noite à noite publica esta notícia.
2. Não são discursos nem frases ou palavras, nem são vozes que
possam ser ouvidas; seu som ressoa e se espalha em toda a terra,
chega aos confins do universo a sua voz.
3. Armou no alto uma tenda para o sol; ele desponta no céu e se levanta como um esposo do quarto nupcial, como um herói exultante
em seu caminho.
 Comunhão Opcionais
31 - Neste Pão, um Mundo Novo (Todo o Tempo do Advento)
1. 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.
R: Vem, Senhor! Vem salvar teu povo Deus conosco, Emanuel!
Neste pão um mundo novo. Quer teu povo Deus fiel!
2. 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.
3. Nosso Deus vem plantar a justiça neste mundo de sonhos tão
vãos. E banir para sempre a cobiça, que destrói sempre a vida de irmãos.
32 - Ouço uma Voz no Deserto (1º, 2º Domingos, Domingo Gaudete, Sol De Imaculada, Festa de Guadalupe e Férias I)
R1: 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!

R2: 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!
R3: Dizei, gritai aos corações desanimados: não tenham medo!
Criem coragem, que Deus já vem. Deus de vocês, ele vem vindo
para julgar. Divino prêmio consigo traz, vem libertar!
R4: 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.
R5: Ide e contai o que ouvistes e quanto vistes. Os cegos vêem,
os coxos andam, leprosos saram, os surdos ouvem. Quem
morto estava, já ressuscita. Aos pobres hoje se anuncia Boa
nova.
R6 (Sol. De Imaculada/Festa de Guadalupe): 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.
1. Louva Jerusalém. Louva o Senhor teu Deus. Tuas portas reforçou. e os teus abençoou. Te Cumulou de paz. E o pão do céu te
traz.
2. Sua palavra envia. Corre veloz tua voz. Da névoa desce o véu.
Unido a terra e o céu. Às nuvens se desmancha e o vento sopra e
avança.
3. Ao povo revelou: palavras de amor. A sua lei nos deu e o mandamento seu. Como ninguém fez assim: amou até o fim.
4. A Virgem mãe será. Um filho à luz dará. Seu nome Emanuel: conosco Deus do céu. O mal desprezará, o bem escolherá.
33 - Levanta-te Jerusalém (2º Domingo E Férias I)
R: Levanta-te Jerusalém, sobe às alturas e vê a alegria que vem
do teu Deus. Aleluia.
1. Favorecestes, ó Senhor, a vossa terra, libertastes os cativos de
Jacó. Perdoastes o pecado ao vosso povo, encobristes toda a falta
cometida.
2. Renovai-nos, nosso Deus e Salvador, esquecei a vossa mágoa
contra nós! Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade, concedei-nos
também vossa salvação!
3. Quero ouvir o que o Senhor irá falar: é a paz que ele vai anunciar; Está perto a salvação dos que o temem, e a glória habitará em
nossa terra.
4. A verdade e o amor se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão; da terra brotará a fidelidade, e a justiça olhará dos altos céus.
34 - Dizei aos Desanimados (Domingo Gaudete e Férias I)
R: Dizei aos desanimados: tende coragem e não temais. Eis o
nosso Deus, que vem salvar-nos.
1. Alegre-se a terra que era deserta e intransitável, exulte a solidão e
floresça como um lírio. Foi-lhe dada a glória do Líbano, o esplendor
do Carmelo e de Saron.
2. Seus habitantes verão a glória do Senhor, a majestade do nosso
Deus. Fortalecei as mãos enfraquecidas e firmai os joelhos debilitados.
3. Então se abrirão os olhos dos cegos e se descerrão os ouvidos
dos surdos. O coxo saltará como um cervo e se desatará a língua
dos mudos.
4. Assim como brotarão águas no deserto e jorrarão torrentes no
ermo. A terra árida se transformará em lago, e a região sedenta, em
fontes d'água.
35 - Vigiai, eu vos digo (1º Domingo e Férias I)
R: Vigiai, vigiai, eu vos digo. Não sabeis qual o dia ou a hora. Vigiai, vigiai eu repito. Eis que vem o Senhor em sua glória! (2x)
1. Foste amigo antigamente desta terra que amaste. Deste povo que
escolheste. Sua sorte melhoraste. Perdoaste seus pecados, tua
raiva acalmaste.
2. Vem de novo restaurar-nos! Sempre irado estarás, indignado contra nós? E a vida não darás? Salvação e alegria, outra vez, não nos
trarás?
3. 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.
36 - Vigiai, Ficai Atento (Todo o Tempo do Advento)
1. Um dia Jesus falou: "Observai, tomai cuidado. Preparai-vos, pois
não sabeis em que dia o Senhor virá: à tarde, à meia-noite, de madrugada, amanhecendo. O que vos digo, digo a todos: “Vigiai, ficai

