
 
INICIAL 

 
01. VINDE, CRISTÃOS (Natal) 
1. Vinde, cristãos, vinde à porfia, hinos 
cantemos de louvor. Hinos de paz e de 
alegria que os anjos cantam ao Senhor. 
Glória a Deus nas alturas! (bis) 
2. Foi nesta noite venturosa, em que 
nasceu o Salvador, que anjos de voz 
harmoniosa deram a Deus o seu louvor. 
3. Vinde juntar-se aos pastores, vinde 
com eles a Belém. Vinde correndo 
pressurosos pois o Senhor, enfim, nos 
vem. 
Obs.: Este canto não serve como Glória. 

 
02. É NATAL DE JESUS (Natal) 
É Natal de Jesus, festa de alegria, de 
esperança e luz. (bis) 
1. Toda a terra canta um hino bendizendo 
o Salvador, que em Belém se fez menino 
dando exemplo de amor. 
2. Nasceu pobre e sem palácio este Rei 
que trouxe o bem; quis apenas ensinar-
nos a mensagem de Belém. 
 
03. NATAL É VIDA QUE NASCE (Natal) 
Natal é vida que nasce, Natal é Cristo 
que vem! Nós somos o seu presépio e a 
nossa casa é Belém. 
1. Deus se tornou nossa grande esperança 
e como criança no mundo nasceu. Por isso 
vamos abrir nossa porta. A Cristo o que 
importa é conosco viver. 
2. Ele assumiu nossa vida terrena, ao céu 
nos acena com gestos de amor. Veio a 
todos salvar igualmente, queria somente ser 
nosso pastor. 
3. Deus infinito aos homens se iguala e a 
todos só fala palavras de paz. Quer ser o 
nosso irmão mais fraterno. Do seu Reino 
eterno herdeiro nos faz. 
 
04. OLHANDO A SAGRADA FAMÍLIA 
(Sagrada Família) 
Olhando a Sagrada Família Jesus, 
Maria e José, saibamos fazer a partilha 
dos gestos de amor e de fé. 
1. Maria 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. 
 
05. TU ÉS BENDITA (Santa Mãe de 
Deus) 
1. Tu és bendita sobre todas as mulheres, 
foste escolhida para mãe do Salvador. Tu 
és a glória e a alegria do teu povo, és 
nosso orgulho, nossa mãe e nosso amor. 
Ave Maria, cheia de graça, bendito 
aquele que nasceu do teu amor! (bis) 
2. Tu és formosa, de beleza encantadora, 
nenhum pecado empobreceu os planos 
teus. Tu és a serva que tornou-se uma 
rainha, tu és a filha transformada em Mãe 
de Deus. 
 
06. UMA NOITE NO ORIENTE (Epifania) 
1. Uma noite no Oriente, uma estrela 
apareceu anunciando a toda a gente a 
mensagem lá do céu. 
Meu Jesus, Jesus menino, para o 
nosso bem nasceu. Trouxe paz, trouxe 
alegria, quanto amor ofereceu! 
2. Ao surgir a 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. 
 
07. QUEM NÃO RENASCER (Batismo 
do Senhor) 
Quem não renascer da água, o Reino 
de Deus não verá. Quem não renascer 
do alto, no Reino não entrará. 
1. A verdade vos digo e quem escutará? 
O que nasce da carne, só carne ficará, 
mas o que nasce do Espírito, espírito 
será! 
2. O Senhor saiu da água e o céu logo se 
abriu, o Espírito em forma de pomba, 
então se viu, e uma voz: “Tu és meu filho 
amado” se ouviu. 
 

ATO PENITENCIAL 
 

08. KYRIE ELEISON 
Kyrie eleison! Christe eleison! Kyrie 
eleison! Christe eleison! Senhor, 

piedade! Cristo, piedade! Senhor, 
piedade! Cristo, piedade! Kyrie eleison! 
Christe eleison! Kyrie eleison! Christe 
eleison! 
 
09. EU CANTO A ALEGRIA, SENHOR 
Eu canto a alegria, Senhor, de ser 
perdoado no amor. (bis) 
Senhor, tende piedade de nós! 
Senhor, tende piedade de nós! 
Cristo, tende piedade de nós! 
Cristo, tende piedade de nós! 
Senhor, tende piedade de nós! 
Senhor, tende piedade de nós! 
 
10. SENHOR, TENDE PIEDADE DE NÓS 
1. Senhor, tende piedade de nós! (bis) 
Pelo irmão que eu não amei, pelo mal que 
lhe causei, piedade! (bis) 
2. Ó Cristo, tende piedade de nós! (bis) 
Pelo bem que eu não fiz, pela paz que eu 
não quis, piedade! (bis) 
3. Senhor, tende piedade de nós! (bis) 
Pelo amor que sufoquei, pela vida que 
matei, piedade! (bis) 
 

GLÓRIA 
 

11. GLÓRIA A DEUS NAS ALTURAS 
Glória a Deus nas alturas! Glória a Deus 
nas alturas! E paz na terra aos homens 
por ele amados. Nós vos louvamos. Nós 
vos bendizemos. Nós vos adoramos. 
Nós vos glorificamos. Nós vos damos 
graças por vossa imensa glória. Glória a 
Deus nas alturas! Senhor Deus, Rei do 
céu, Deus Pai todo-poderoso. Senhor 
Filho único, Jesus Cristo! Senhor Deus, 
Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai.  
Glória a Deus nas alturas! 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 
sentado à direita do Pai, tende piedade de 
nós. Tende piedade de nós. Porque só 
vos sois o Santo. Só vós sois o Senhor. 
Só vós sois o Altíssimo, Jesus Cristo. 
Com o Espírito Santo, na glória de 
Deus Pai. Amém. Glória a Deus nas 
alturas. 
 
12. GLÓRIA, GLÓRIA! ANJOS NO CÉU 
Glória, glória, anjos no céu cantam 
todos seu amor! E na terra, homens de 
paz: “Deus merece o louvor!” 

                  Convento-Santuário de Nossa Senhora da Penha  

                     Vila Velha-ES – Tempo do Natal - Ano C – Nº 02 
 



1. Deus e Pai nós vos louvamos, 
adoramos, bendizemos; damos glória ao 
vosso nome, vossos dons agradecemos. 
2. Senhor nosso, Jesus Cristo, Unigênito 
do Pai, vós de Deus Cordeiro Santo, 
nossas culpas perdoai! 
3. Vós, que estais junto do Pai, como 
nosso intercessor, acolhei, nossos 
pedidos, atendei nosso clamor! 
4. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo, 
o Senhor, com o Espírito Divino, de Deus 
Pai no esplendor. 
 
13. GLÓRIA A DEUS NOS ALTOS CÉUS 
1. Glória a Deus nos altos céus, paz na   
terra aos seus amados, a vós louvam, Rei 
Celeste, os que foram libertados. 
Glória a Deus! Glória a Deus! 
2. Deus e Pai nós vos louvamos, 
adoramos, bendizemos; damos glória ao 
vosso nome, vossos dons agradecemos. 
3. Senhor nosso, Jesus Cristo, Unigênito 
do Pai, vós de Deus Cordeiro Santo, 
nossas culpas perdoai! 
4. Vós, que estais junto do Pai, como 
nosso intercessor, acolhei, nossos 
pedidos, atendei nosso clamor! 
5. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo, 
o Senhor, com o Espírito Divino, de Deus 
Pai no esplendor. 

 

PREPARAÇÃO DAS OFERENDAS 
 
14. CRISTÃOS, VINDE TODOS (Natal e 
Epifania) 
1. 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. 
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? 
 
15. LONGE, DISTANTE (Natal e 
Epifania) 
Longe, distante de casa, o menino 
nasceu: dor e alegria tão juntas nosso 
Deus conheceu! 
1. Então chegaram pastores trazendo o 
suor do trabalho: simples, na pobreza, 
num sorriso o mais nobre agasalho. 

2. E os reis ficaram na espreita – que 
tronos têm força e perigo - , cheios de 
defesas, não suportam sair desse antigo! 
3. Então os sábios partiram: humilde, 
insistente procura! Longe dos palácios, 
manjedoura foi berço e ternura! 
4. E nós também acorremos. Quem pode 
esquecer o menino?! Quis morar 
conosco: desvelou-se o nosso destino! 
 
16. QUE PODEREMOS (Natal e Batismo 
do Senhor) 
Que poderemos ao Senhor apresentar, 
quando seu Filho de presente ele nos 
dá? (bis) 
1. O infinito do universo, e o sorriso das 
crianças. Nossas lutas e alegrias, nossas 
dores e esperanças. 
2. Toda flor que desabrocha, toda lágrima 
que cai, o clamor dos pequeninos, todo o 
riso e todo ai. 
3. Nossos campos que florescem, o suor 
de nossas mãos, e o trabalho do operário 
que do trigo fez o pão. 
4. Nossas vinhas cultivadas e cuidadas 
com carinho, o labor do vinhateiro que da 
uva fez o vinho. 
 

COMUNHÃO 
 

17. NO PRESÉPIO PEQUENINO (Natal) 
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, de 
seu povo ele é Salvador. Glória a Deus no 
mais alto dos céus, paz aos homens aos 
quais tanto amou. 
5. Para os pobres e fracos na terra, em 
Belém nasceu hoje um irmão. Ele humilha 
os soberbos e fortes e se faz dos 
pequenos o Pão. 
 
18. DEUS NOS ESPERA EM BELÉM 
(Natal e Epifania) 
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. 
3. Anjos cantaram por lá cantos de plena 
alegria, e quem se faz vigilante, viu que o 
menino sorria! 
4. Longe, uma estrela brilhou e nos 
chamou para perto. E quem buscou a 
verdade, viu que há bem mais que o 
deserto! 
 

19. DA CEPA BROTOU A RAMA (Natal) 
Da cepa brotou a rama, da rama brotou 
a flor. Da flor nasceu Maria, de Maria o 
Salvador. (bis) 
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. Neste dia, neste dia o Senhor 
estenderá sua mão libertadora pra seu 
povo resgatar. Estandarte para os povos, 
o Senhor levantará; a seu povo, à sua 
Igreja, toda a terra acorrerá. 
 
20. PRA CUMPRIR AS ESCRITURAS 
(Santa Mãe de Deus) 
1. Pra cumprir as escrituras, ó Senhora, 
que os profetas anunciavam com vigor, 
recebeste do Senhor um mensageiro te 
pedindo pra ser mãe do Salvador. 
Eis aqui a serva do Senhor, e alegre é 
meu viver em Deus, meu Salvador. 
Também nós digamos ao nutrir do Pão 
da união: queremos te servir! 
2. Ó Maria santa mãe da providência, 
teus serviços à Isabel oferecias; neste 
encontro um coração alegre exclama: 
“dentre todas as mulheres é bendita”. 
3. Completando-se os dias da chegada de 
Jesus, nossa alegria e nosso bem, deste 
à luz uma criança tão singela numa gruta 
na cidade de Belém. 
4. Uma estrela no Oriente já brilhava, reis 
da terra a seguiram pra encontrar o teu 
Filho repousando em berço pobre, com 
presentes vieram todos adorá-lo. 
 
21. NAS ÁGUAS DO JORDÃO (Batismo 
do Senhor) 
Nas águas do Jordão mergulhado, 
Cristo recebeu o 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 Santo 
Espírito, / desde agora e para sempre. 
Amém. 

 

DIVERSOS 
 

22. NOITE FELIZ 
1. Noite feliz! Noite feliz! O 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 
vêm cantar aos pastores os anjos dos 
céus, anunciando a chegada de Deus, de 
Jesus Salvador, de Jesus Salvador. 
 
23. QUE NENHUMA FAMÍLIA 
1. Que nenhuma família comece em 
qualquer de repente. Que nenhuma 
família termine por falta de amor. Que o 
casal seja um para o outro de corpo e de 
mente. E que nada no mundo separe um 
casal sonhador. 
2. Que nenhuma família se abrigue 
debaixo da ponte, que ninguém interfira 
no lar e na vida dos dois. Que ninguém os 
obrigue a viver sem nenhum horizonte. 
Que eles vivam do ontem, no hoje, e em 
função de um depois. 
Que a família comece e termine sabendo 
onde vai, e que o homem carregue nos 
ombros a graça de um pai, que a mulher 
seja um céu de ternura, aconchego e 
calor, e que os filhos conheçam a força 
que brota do amor. 
Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. 
Abençoa, Senhor, a minha também! 
(bis) 
3. Que marido e mulher tenham força de 
amar sem medida. Que ninguém vá 
dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. 
Que as crianças aprendam no colo o 
sentido da vida. Que a família celebre a 
partilha do abraço e do pão. 
4. Que marido e mulher não se traiam, 
nem traiam seus filhos. Que o ciúme não 
mate a certeza do amor entre os dois. 
Que no seu firmamento a estrela que tem 
maior brilho seja firme a esperança de um 
céu aqui mesmo e depois. 
 

NOSSA SENHORA 
 
24. MÃE DA PENHA 
1. Queremos primeiro te agradecer por 
seres a mãe do Salvador. Tua humildade 
nos faz compreender o quanto é bom 
vivermos no amor. 
Mãe da Penha, mãe amável, mãe 
querida, tanto amor que em tua casa 
desabrocha, te pedimos, com fervor 
que nossas vidas sejam fundadas em 
Jesus, a viva rocha. 
2. Pedimos, ó Mãe, por todos os filhos 
teus carentes de amor, justiça e pão. A 
tua visão do projeto de Deus oriente 
nossos rumos na missão. 
3. Santa Mãe de Deus, muito obrigado 
pelas tantas graças recebidas. Este teu 
rosto terno e delicado suaviza nossos 
passos nesta vida. 
 
25. PEDINDO A BÊNÇÃO 
1. /: Senhora da Penha deste seu altar, 
hoje e sempre venha nos abençoar :/ 
2. /: Ó Mãe protetora que sempre nos 
guia seja o nosso alento Mãe das 
Alegrias:/ 
3. /: Aqui do Convento nós lhe admiramos 
Com os freis franciscanos Deus Pai 
louvamos. :/ 
 
26. HINO À N. SRA. DA PENHA 
1. Virgem da Penha, minha alegria, 
Senhora  nossa, Ave Maria! 
Ave, Ave, Ave Maria! (Bis)  
2. A dor que oprime tu alivias; Dá-me 
saúde, Ave Maria! 
3. Nossas famílias protege e guia;  És seu 
amparo, Ave Maria! 
 

SANTO 
 
27. SANTO 
S.: Santo, santo, santo. T.: Santo 
Senhor! S.: Deus do universo T.: Santo 
Senhor! S.: O céu e a terra T.: Santo 
Senhor! S.: proclamam a vossa glória! T.: 
Santo Senhor! S.: Hosana, hosana, 
hosana nas alturas! T.: Hosana, hosana, 
hosana nas alturas! S.: Bendito o que 
vem T.: Santo Senhor! S.: em nome do 
Senhor. T.: Santo Senhor! S.: Hosana, 
hosana, hosana, T.: Santo Senhor! S.: 
Hosana, hosana, hosana nas alturas! T.: 
Hosana, hosana, hosana nas alturas! 


