
CANTOS DO FOLHETO O DOMINGO 
 
ASCENSÃO: 
 
CANTO DE ENTRADA 
 
REf.: Aleluia! Batei palmas, povos todos!/ Cantai músicas alegres, aleluia!/ Aleluia! Deus é 
grande e poderoso,/ Pois governa o mundo inteiro, aleluia! 
 
1. Nos mandou levar a todos a mensagem do amor./ Ele fez uma aliança com o povo, que 
escolheu! 
2. O Senhor é vencedor, triunfante sobre o céu./ Ele é Rei de toda a terra; cantai hinos de 
vitória! 
3. Deus domina o mundo inteiro, assentado no seu trono./ Reuniu os povos todos: todos são 
povo de Deus! 
  
 
ACLAMAÇÃO 
Refrão: ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA. 
1. Ide ao mundo, ensinai aos povos todos; convosco estarei, todos os dias, até o fim dos 
tempos, diz Jesus. 
 
COMUNHÃO 
 
Ref.: O Senhor subiu ao céu, aleluia, aleluia! 
1. Levanta-se Deus, cadê os inimigos?... na sua presença parecem os iníquos! São 
como  fumaça que desaparece, são cera no fogo, que logo derrete! 
 
2. Os justos se alegram diante de Deus. Cantai ao Senhor, vibrai, filhos seus! Abri o caminho ao 
grão-cavaleiro, dançai diante dele, Senhor justiceiro. 
 
3. Dos órfãos é Pai, das viúvas juiz, em sua morada só ele é quem diz: Quem ‘stava sozinho, 
família encontrou, quem ‘stava oprimido, tua mão libertou! 
 
4. À frente do povo saíste, ó Deus, os céus gotejaram, a terra tremeu: na sua presença se abala 
o Sinai, é Deus que avança, que avança e vai! 
 
5. U’a chuva abundante do céu derramaste e a tua herança exausta saciaste; fizeste em tua 
paz viver teu rebanho e os necessidades tiveram seu ganho. 
 
6. Falou sua Palavra, saem os portadores, debandam os reis e fartam-se os pobres! Imenso é o 
poder de nosso Senhor, subindo às alturas, cativos levou. 
 
7. Bendito Tu sejas, Senhor, todo dia, Tu és quem nos salva, quem nos alivia; és tu nosso Deus, 
o libertador! Quem livra da morte, só mesmo o Senhor! 
 
PENTECOSTES 
 
CANTO DE ENTRADA 
 
Antífona: O Espírito do Senhor, o Universo todo encheu, tudo abarca em seu saber, tudo enlaça 
em seu amor. 



Refrão: Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia! 
 
1. Levanta-se Deus, cadê os inimigos?... Na sua presença perecem os iníquos! São como 
fumaça que desaparece, são cera no fogo, que logo derrete! 
 
2. Os justos se alegram diante de Deus cantai ao Senhor, vibrai, filhos seus! Abri o caminho ao 
grão-cavaleiro, dançai diante dele, Senhor justiceiro. 
 
3. Dos órfãos é Pai, das viúvas juiz, em sua morada e só ele é quem diz: Quem ‘stava sozinho, 
família encontrou, quem ‘stava oprimido, tua mão libertou! 
 
4. À frente do povo saíste, ó Deus, os céus gotejaram, a terra tremeu; na sua presença se abala 
o Sinai, é Deus que avança, que avança e vai! 
 
5. U’a chuva abundante do céu derramaste e a tua herança exausta saciaste; fizeste em tua 
paz, viver teu rebanho e os necessitados tiveram seu ganho. 
 
6. Falou sua Palavra, saem os portadores, debandam os reis e fartam-se os pobres! Imenso é o 
poder de nosso Senhor, subindo às alturas, cativos levou. 
 
7. Bendito tu sejas, Senhor todo dia, Tu és quem nos salva, quem nos alivia; és tu nosso Deus, 
o libertador! Quem livra da morte, só mesmo o Senhor! 
 
SEQUENCIA DE PENTECOSTES 
 
Refrão: A nós descei divina luz, A nós descei divina luz, Em nossas almas ascendei, o amor, o 
amor de Jesus, em nossas almas ascendei, o amor, o amor de Jesus. 
 
1. Vinde, Santo Espírito e do céu mandai luminoso raio, luminoso raio! Vinde, Pai dos pobres, 
doador dos dons, luz dos corações, luz dos corações! Grande defensor, em nós habitai, e nos 
confortai, e nos confortai! Na fadiga pouso, no ardor brandura, e na dor ternura, e na dor 
ternura! 
 
2. Ó luz venturosa, divinais clarões, encham os corações, encham os corações! Sem um tal 
poder, em qualquer vivente nada há de inocente, nada há de inocente! Lavai o impuro e regai 
o seco, sarai o enfermo, sarai o enfermo! Dobrai a dureza, aquecei o frio, livrai do desvio, livrai 
do desvio! 
 
3. Aos fiéis que oram com vibrantes sons, dai os sete dons, dai os sete dons! Dai virtude e 
prêmio e no fim dos dias eterna alegria, eterna alegria! Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, 
aleluia, aleluia, aleluia! 
 
SANTÍSSIMA TRINDADE 
 
Entrada: 
 
1- Bendito sejas Tu, Senhor de nossos pais/ És pródigo de graças, ó Senhor. 
Ref.: Glória ao Senhor/ Criador para sempre. (Bis). 
2- Bendito sejas Tu, ó Verbo de Deus Pai/ A morte que sofreste nos deu vida. 
3- Bendito sejas Tu, Espírito de Deus/ Opera na Igreja a salvação. 
 
 



CANTO DE ACLAMAÇÃO  
 
Ref.: ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA! (bis)  
1. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Divino, ao Deus que é, que era e que vem, pelos 
séculos. Amém. 
 
OFERENDAS: 
 
1- Ó Trindade imensa e uma/ Vossa força tudo cria/ 
Vossa mão que rege os tempos/ Antes deles existia. 
 
2- Pai, da graça fonte viva/ Luz da glória de Deus Pai/ 
Santo Espírito da vida/ Que no amor os enlaçais. 
 
3- Só por vós, Trindade Santa/ Suma origem, todo bem/ 
Todo ser, toda beleza/ Toda vida se mantém. 
 
4- Nós os filhos adotivos/ Pela graça consagrados/ 
Nos tornemos templos vivos/ A vós sempre dedicados. 
 
COMUNHÃO: 
  
1 –Deus eterno, a Vós louvor! / Glória a vossa majestade! 
/ A n j o s  e  h o m e n s  c o m  f e r v o r  /  v o s  a d o r a m ,  D e u s Trindade. /  
Cante a terra com amor: / Santo, Santo é o Senhor. (2x) 
 
2  –
P a i  E t e r n o ,  a  C r i a ç ã o ,  /  q u e  t i r a s t e s  V ó s  d o  n a d a ,  /  repousando 
em vossa mão, / um acorde imenso brada: /  quem me fez foi vosso amor, / glória a 
Vós, Pai criador.(2x) 
 
3  –F i lho  eterno,  nosso irmão,  /  vossa morte  deu -nos v ida ,  /  vosso sangue,  
sa lvação .  /  Toda a  Igre ja ,  agradecida ,  /  louva e exalta a Vós, Jesus, / glória 
canta à vossa cruz.(2x) 
 
4 –Deus Espírito, Sol de amor, / procedeis do Pai, do Filho, /  eis vos louvam vossos 
santos, / entoando eternos cantos: / Santo, Santo é o Senhor, / Uno e Trino, Deus de 
Amor.(2x) 
 
 


