
 
INICIAL 

 
01. OUVE-SE NA TERRA 
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 de 
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 tuas Igrejas, a tua 
prece rezamos, também, o nosso amor 
sempre espere: vem, Senhor Jesus, vem! 
 
02. UMA VOZ FEZ-SE OUVIR 
1. Uma voz fez-se ouvir lá no deserto: 
“Preparai os caminhos do Senhor!”. Na 
alegria do céu assim tão perto, entoou 
toda a terra este clamor: 
Vem, Senhor, não tardeis mais, és o 
anseio das nações! Vem curar os 
nossos “ais” e expulsar as opressões! 
Pastor santo de Israel, vem salvar teu 
povo, vem! Deus bendito, Emanuel, 
vem salvar teu povo, vem! 
2. Vai cumprir-se do céu a profecia: 
“nosso Deus entre nós vem habitar!”. 
Reunido, e na paz da liturgia, vem o povo 
de Deus então cantar: 
 
03. O SENHOR ESTÁ PRA CHEGAR 
1. O Senhor está pra chegar; já se cumpre 
a profecia. E o seu Reino então será 
liberdade e alegria. E as nações, enfim, 
recebem salvação a cada dia. 
Das alturas orvalhem os céus e das 
nuvens que chova a justiça, que a terra 
se abra ao amor e germine o Deus 
Salvador. 
2. Vem de novo restaurar-nos. De que lado 
estarás? Indignado contra nós? E a vida 
não darás? Salvação e alegria, outra vez 
não nos trarás? 
3. Escutemos sua Palavra: é de paz que vai 
falar. Paz ao povo e aos seus fiéis, a quem 
dele se achegar. Está perto a salvação e a 
glória vai voltar. 
 
04. SENHOR, VEM SALVAR 

1. Senhor, vem salvar teu povo das trevas 
da escravidão! Só tu és nossa esperança, 
és nossa libertação. 
Vem, Senhor, vem nos salvar! Com teu 
povo, vem caminhar! 
2. Contigo o deserto é fértil, a terra se 
abre em flor. Da rocha brota água viva, da 
treva nasce o esplendor. 
3. Tu marchas a nossa frente, és força, 
caminho e luz. Vem logo salvar teu povo, 
não tardes, Senhor Jesus! 
 

ATO PENITENCIAL 
 

05. MUITAS VEZES, SENHOR 
1. Muitas vezes, Senhor, nós pecamos e 
andamos bem longe de vós. 
Piedade! Piedade! Piedade de nós! 
(bis) 
2. No irmão vossa face ultrajamos e no 
pobre o Cristo humilhamos. 
3. Vosso Espírito nos ilumina mas seu 
fogo em nós apagamos. 
 
06. QUANTAS VEZES 
1. Quantas vezes quis tudo pra mim, o 
poder, o saber, a riqueza: quão 
mesquinho parece  o teu Reino, se rejeito 
as migalhas da mesa! 
Senhor, Senhor, por nossa voz, tende 
piedade, olhai por nós! Por nossas 
mãos e o coração, tende piedade, olhai 
por nós! 
2. Quantas vezes olhei com desdém as 
sementes, dezenas, centenas: quão inútil 
parece o teu Reino, se descuido das 
coisas pequenas! 
Cristo Jesus, por nossa voz… 
3. Quantas vezes passei por aqui sem 
notar o tesouro que havia: quão distante 
parece o teu Reino, se descanso 
esperando o meu dia. 
Senhor, Senhor, por nossa voz… 
 
07. TENDE PIEDADE 
Tende piedade, tende piedade, tende 
piedade de nós, ó Senhor! Tende 
piedade, tende piedade, vosso povo é 
santo, mas também é pecador. 
Vosso coração de Pai sabe perdoar. 
Vosso coração de Filho sabe perdoar. 
Vosso coração de Deus consolador sabe 
perdoar, sabe perdoar. 

 

ACENDIMENTO DA COROA 

 

08. UMA VELA ACENDEMOS 
Uma vela acendemos neste momento. É 
a primeira* vela do coroa do advento! 
(bis) 
/: Uma voz que clamava no deserto 
falou: preparai os caminhos do 
Senhor! :/ 
/: Vem, vem, Jesus! Vem, vem, Jesus 
que nos ilumine a tua luz! :/ 

* segunda (2ºDom); terceira (3ºDom); 
quarta (4ºDom). 

 

PREPARAÇÃO DAS OFERENDAS 
 
09. DO CÉU VAI DESCER O CORDEIRO 
1. Do céu vai descer o Cordeiro. É dom, 
puro dom, salvação! No altar do penhor 
verdadeiro, também vamos ser oblação! 
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. 
3. Irmãos na fé viva, exultantes, partilham 
o pão sempre mais. E campos jamais 
verdejantes, também já se tornam trigais. 
 
10. PÃO E VINHO APRESENTAMOS 
Pão e vinho apresentamos com louvor. 
E pedimos: o teu Reino! Vem, Senhor! 
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. 
 
11. AS NOSSAS MÃOS SE ABREM 
1. As nossas mãos se abrem, mesmo na 
luta e na dor, e trazem pão e vinho para 
esperar o Senhor. 
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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!”. 
4. As nossas mãos sofridas nem sempre 
têm o que dar, mas vale a própria vida de 
quem prossegue a lutar. 
 

COMUNHÃO 
 

12. JERUSALÉM, POVO DE DEUS (1º 
Dom.) 
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. 
1. S.: Louva, Jerusalém, T.: louva o 
Senhor, teu Deus. S.: Tuas portas 
reforçou T.: e os teus abençoou. S.: Te 
cumulou de paz T.: e o pão do céu te 
traz. 
2. S.: Sua Palavra envia, T.: corre veloz 
sua voz: S.: de névoa desce o véu, T.: 
unindo a terra e o céu, S.: as nuvens se 
desmancham. T.: O vento sopra e 
avança. 
3. S.: Ao povo revelou T.: palavras de 
amor, S.: a sua Lei nos deu, T.: e o 
Mandamento seu; S.: com ninguém fez 
assim T.: amou até o fim. 
4. S.: A virgem, mãe será, T.: um Filho à 
luz dará, S.: seu nome, Emanuel: T.: 
“Conosco Deus” do céu; S.: o mal 
desprezarás, T.: o bem escolherás. 
 
13. AS COLINAS VÃO SER 
ABAIXADAS 
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. 
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. 
4. Não impérios de morte reinante, só 
gerando caminhos de dor. O Senhor quer 

a vida ostentando, o troféus sempre 
eterno do amor. 
5. A chegada de Deus aguardando, eis 
um povo em caminho de luz! E com ele o 
Senhor caminhando, para a casa do Pai o 
conduz. 
 

14. VEM, Ó SENHOR 
Vem, ó Senhor, com o teu povo 
caminhar, teu corpo e sangue, vida e 
força vem nos dar. 
1. A Boa Nova proclamai com alegria. 
Deus vem a nós, ele nos salva e nos 
recria. E o deserto vai florir e se alegrar. /: 
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 e libertado /: do 
egoísmo, da injustiça e do pecado.:/ 
3. Uma voz clama no deserto com vigor: 
“Preparai hoje os caminhos do Senhor!”. 
Tirai do mundo a violência e a ambição, /: 
que não vos deixam ver no outro vosso 
irmão.:/ 
4. Distribui os vossos bens com 
igualdade, fazei na terra germinar 
fraternidade. O Deus da vida marchará 
com o seu povo, /: e homens novos 
viverão num mundo novo.:/ 
5. Vem, ó Senhor, ouve o clamor da tua 
gente, que luta e sofre, porém crê que 
estás presente. Não abandones os teus 
filhos, Deus fiel, /: porque teu nome é 
Deus-Conosco: Emanuel.:/ 
 
15. DA CEPA BROTOU A RAMA 
(4ºDom.) 
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 
dizer, 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. 
4. Neste dia, neste dia, o incrível, o 
verdadeiro, coisa que nunca se viu, morar 
lobo com cordeiro. A comer do mesmo 
pasto tigre, boi, burro e leão, por um 
menino guiados, se confraternizarão. 

 

SOLENIDADE DA IMACULADA 
 

16. IMACULADA MARIA DE DEUS 
(Entrada) 
Imaculada Maria de Deus, coração 
pobre acolhendo Jesus! Imaculada 
Maria do povo, mãe dos aflitos que 
estão junto à 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 pra sede do povo, passo 
bem firme que o medo desterra, mãos 
estendidas que os tronos renegam: Reino 
de Deus que renova esta terra! 
3. Faça-se, ó Pai, vossa plena vontade: 
que os nossos passos se tornem memória 
do Amor fiel que Maria gerou: Reino de 
Deus atuando na história! 
 
17. 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 lá nos céus e paz aos 
seus. Amém! 
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. 
 
18. ALELUIA, MARIA ALEGRA-TE 
(Aclamação) 
Aleluia, aleluia, aleluia. (bis) 
/: Maria, alegra-te, ó cheia de graça. O 
Senhor é contigo. :/ 
 
19. É GRANDE O SENHOR (Oferendas) 
1. É grande o Senhor, é o nosso Deus! 
Atento aos corações, buscou em Nazaré: 
dentre os humildes, Maria foi eleita. Vinde 
todos celebrar tamanha fé! 
Fez em mim grandes coisas, de um 
jeito bem novo, que acolhe, que 
integra. Fez visita a seu povo, falou e 
cumpriu. A minh’alma se alegra! 
2. Fiel, compassivo é o nosso Deus! 
Atento a toda a dor, conosco vem morar: 
dispensa orgulho e poder, nutre os 
famintos. Vinde, pois, toda esperança 
celebrar! 



3. Coragem que anima é o nosso Deus! 
Atento ao novo Reino, ouviu nosso 
clamor: trouxe o perdão, reanimou os 
humilhados. Vinde todos celebrar seu 
grande Amor! 
 
20. PRA CUMPRIR AS ESCRITURAS 
(Comunhão) 
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. NÓS VOS SAUDAMOS (Louvor 
final) 
1. Nós vos saudamos em cada dia, 
Imaculada, ave, Maria. Imaculada, salve. 
2. No mar da vida fulgente guia, sois aos 
errantes, ave, Maria. Imaculada, salve. 
3. Também na morte amor, valia, de vós 
teremos, ave, Maria. Imaculada, salve. 
 

NOSSA SENHORA 
 
22. MÃE DO CÉU MORENA (Festa de 
N.S. de Guadalupe – Inicial) 
Mãe do céu morena, Senhora da 
América Latina, de olhar e caridade tão 
divina, de cor igual à cor de tantas 
raças. Virgem tão serena, Senhora 
destes povos tão sofridos, patrona dos 
pequenos e oprimidos, derrama sobre 
nós as suas graças. 
1. Derrama sobre os jovens tua luz, aos 
pobres vem mostrar o teu Jesus. Ao 
mundo inteiro traze o teu amor de mãe. 
Ensina a quem tem tudo  a partilhar, 
ensina a quem tem pouco a não cansar, e 
faze o nosso povo caminhar em paz. 
2. Derrama a esperança sobre nós, 
ensina o povo a não calar a voz. Desperta 
o coração de quem não acordou. Ensina 
que a justiça é condição de construir um 
mundo mais irmão, e faze o nosso povo 
conhecer Jesus. 

23. 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. 
 
24. MARIA DO SONHO DE DEUS 
1. Maria do sonho de Deus, do sonho 
mais lindo que é seu. Do sonho do povo 
em clamor: “Que venha Jesus Salvador!” 
Sonho lindo, encantador, esperança, 
amor e fé. Sonha Deus libertador com 
Jesus de Nazaré. 
2. A graça do Pai em Maria, um anjo de 
Deus anuncia. Ao mundo revela Jesus, o 
Espírito Santo a conduz. 
3. A terra que Deus preparou acolhe este 
amor que chegou. Sinal que nos vem 
indicar a casa onde Deus quer morar. 
4. As coisas que tecem a vida, mensagem 
alegre ou sofrida, guardada em seu 
coração, Maria da contemplação. 
5. As marcas de Deus procurado, 
montanhas e vales cruzados, proclamam 
em seu grande louvor: Deus lembra a 
promessa de amor.  
 
25. 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! 
 

LADAINHA 
 
26. LADAINHA DO ADVENTO 
- Ó Senhor... Aleluia! 
Vem Messias... Maranatha! 
- Ó Justiça... Aleluia! 
Mora entre nós... Maranatha! 
- Misericórdia... Aleluia! 
Vive entre nós... Maranatha! 
- Nossa Força... Aleluia! 
Dentro de nós... Maranatha! 
- Liberdade... Aleluia! 

Salva teu povo... Maranatha! 
- Nossa cura... Aleluia! 
Tira a dor... Maranatha! 
- Ó conforto... Aleluia! 
Dá esperança... Maranatha! 
- Nossa alegria... Aleluia! 
Nos preenche... Maranatha! 
- Sabedoria... Aleluia! 
Vem, nos renova... Maranatha! 
- Nosso desejo... Aleluia! 
Nosso anseio... Maranatha! 
- Ó prometido... Aleluia! 
Nosso Messias... Maranatha! 
- Voz dos profetas... Aleluia! 
Ó Esperado... Maranatha! 
- Luz das nações... Aleluia! 
Luz nas trevas... Maranatha! 
- Ressuscitado... Aleluia! 
Senhor da Glória... Maranatha! 
- Ó Desejado... Aleluia! 
Ó Amado... Maranatha! 
- Entre nós... Aleluia! 
Dentro de nós... Maranatha! 
(Maranatha é uma expressão de origem 
hebraica que significa “Vem, Senhor!”) 
Este canto pode ser usado após a 
homilia, durante o acendimento da coroa 
ou ainda como pós-comunhão. 


