
TEMPO DO ADVENTO

COROA DO ADVENTO
Uma vela se acende no caminho a iluminar, preparemos nossa 
casa, é Jesus que vai chegar. No Advento, a tua vinda nós que-
remos preparar! Vem, Senhor, que é teu Natal, vem nascer 
em nosso lar!
2. A segunda vela acesa vem a vida clarear; rejeitemos, pois, as 
trevas, é Jesus quem vai chegar.  
3. Na terceira vela temos a esperança a crepitar; nossa fé se 
reanima, é Jesus que vai chegar.
4. Eis a luz da quarta vela, um clarão se faz brilhar: bate forte 
o coração, é Jesus quem vai chegar.

ABERTURA 1
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, ger-
minando, 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!

ABERTURA 2
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 (bis)! //  2. Contigo o de-
serto é fértil, a terra se abre em fl or; da rocha brota água viva, 
da treva nasce o esplendor.  //  3. Tu marchas à nossa frente, 
és força, caminho e luz. Vem logo salvar teu povo, não tardes, 
Senhor Jesus!

ABERTURA 3

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; fi carás irritado para sempre? Guardarás tua cólera, sem fi m?  
//  3. Não darás tua vida novamente ao teu povo que em Ti se 
alegrará? Mostra-nós, Senhor, tua bondade, concede-nos a tua 
salvação.  //  4. Quero ouvir o que diz o Senhor: é de paz que 
Ele vai nos falar, a paz para seu povo e seus amigos, aos que 
trazem ao Senhor seu coração. Está perto a salvação aos que o 
respeitam e a glória habitará na nossa terra.  //  5. Fidelidade 

e amor se encontrarão, vão beijar-se a justiça e a paz. Da terra 
brotará fi delidade e do céu olhará a justiça.  //  6. O Senhor nos 
dará o que é bom, nossa terra dará o seu fruto, a justiça virá à 
sua frente, a salvação seguirá os seus passos.

ABERTURA 4
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: 
Emanuel, 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!

ATO PENITENCIAL 1
O egoísmo rejeita o Espírito Santo! Senhor, tende piedade de 
nós! //  2. Comodismo não gosta do vosso Evangelho! Cristo, 
tende piedade de nós!  //  3. Fechamento impede a chegada do 
novo! Senhor, tende piedade de nós!

ATO PENITENCIAL 2
Ó Deus-Bondade, Pai e Criador, somos teu povo santo e pe-
cador. Nós te pedimos força e proteção, ó Deus da vida e da 
libertação. Ó Deus, perdoa o nosso desamor, do céu envia o 
Filho Salvador (bis)!
2. Nosso pecado quer nos condenar, da tua face vai nos afastar. Po-
rém, tu és o Deus-Consolação e nos concedes sempre o teu perdão.
3. Aqui estamos para suplicar que nossas culpas queiras perdoar. Te 
prometemos nossa conversão, porque Tu és o Deus da Salvação.

SALMOS RESPONSORIAIS
(cantados)

1º) Senhor, meu Deus, a Vós elevo a minha alma!
2º) Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria! 
3º) Exultai cantando alegres, habitantes de Sião, // porque é 
grande em vosso meio o deus Santo de Israel!
4º) Iluminai a vossa face sobre nós,  /  convertei-nos para que 
sejamos salvos!

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO 1

Envia tua Palavra, Palavra de Salvação que vem trazer espe-
rança, aos pobres libertação!
1. Tua Palavra de vida é como a chuva que cai, que torna o solo 
fecundo e faz nascer a semente; é água viva da fonte que faz 
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fl orir o deserto; é uma luz no horizonte,é novo caminho aber-
to.  //  2. Ela nos vem do silêncio no coração de quem crê, no 
coração dos humildes que vivem por teu poder. Aos fracos ela 
dá força, aos pobres sabedoria, e se tornou nossa carne, nasceu 
da Virgem Maria.

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO 2
Ouço uma voz vindo da montanha, ouço cada dia melhor. Ouço 
uma voz vindo da montanha. E eis uma voz a clamar: Preparai o 
caminho! Preparai o caminho! Preparai o caminho do Senhor!  
//  2. Vejo um Rei vindo da montanha, vejo cada dia melhor. Vejo 
um Rei vindo da montanha. E eis uma voz a clamar: 

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO 3

Alegrai-vos sempre no Senhor! Alegrai-vos sempre no Senhor! 
(bis).  //  1. Não vos inquieteis com nada, em toda circunstância 
orai ao Senhor. Apresentai a Deus as vossas preocupações com 
orações, súplicas e louvor.  //  2. E a paz do nosso Deus, maior 
que a inteligência, haverá de guardar os vossos corações, os 
vossos pensamentos, em Jesus Cristo, Nosso Senhor!

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO 4
Maria, guardavas tudo com grande atenção: palavras e 
gestos de Cristo em teu coração. Ensina, Maria, tua gente a 
escutar; desperta teus fi lhos que o Pai quer falar (bis)! //  2. 
Maria, falavas pouco; deixavas falar. Aprende-se mais ouvindo: 
aprende-se amar.

APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS 1
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 fl or e frutos, do trigo se fez o pão.  //  2. O homem plantou 
videiras, cercou-as com seu carinho; da vinha brotou a uva, da 
uva se fez o vinho.  //  3. Os frutos da nossa terra e as lutas dos 
fi lhos teus serão, pela tua graça, Pão vivo que vem dos céus.  
//  4. Recebe, Pai, nossas vidas unidas ao pão e vinho, e vem 
conduzir teu povo, guiando-o no teu caminho.  

APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS 2
As nossas mãos se abrem mesmo na luta e na dor, e trazem pão 
e vinho para esperar o Senhor.  //  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 gran-
de “casa do pão”.  //  4. As nossas mãos sofridas nem sempre 
têm o que dar, mas vale a própria vida de quem consegue lutar.

COMUNHÃO 1
Vem, ó Senhor, com o teu povo caminhar; teu Corpo e Sangue 
vida e força vêm nos dar (bis)!
1. A Boa-Nova proclamai com alegria. Deus vem a nós, Ele nos 
salva e nos recria. E o deserto vai fl orir e se alegrar: da terra seca 
fl ores, frutos vão brotar (bis).  //  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 
(bis).  //  3. Uma voz clama no deserto com vigor: “Preparai 
hoje os caminhos do Senhor!” Tirai do mundo a violência e a 
ambição que não nos deixam ver no outro Teu irmão (bis).  //  

4. Distribuí os vossos bens com igualdade, fazei na terra ger-
minar fraternidade. O Deus da vida marchará com o Teu povo 
e homens novos viverão num mundo novo (bis).  //  5. Vem, 
ó Senhor, ouve o clamor da tua gente que luta e sofre, porém 
crê que estás presente. Não abandones os teus fi lhos, Deus fi el; 
porque teu nome é Deus-Conosco, Emanuel (bis).

COMUNHÃO 2
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.  //  Arran-
caste 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!  //  3. Seus rebentos atin-
giram as montanhas, verdes mares, longos rios e palmeiras. Vinde 
logo, Senhor Deus do universo, visitai a Vossa vinha e protegei-a!  //  
4. Vossa mão foi quem plantou esta videira, vinde cui-
dar deste rebento que firmastes! E aqueles que a cortarem 
ou queimarem, vão sofrer ante o furor de Vossa Face.  //
5. Até quando fi caremos esperando? Escutai a oração do Vosso 
povo! Vinde livrar-nos e banir da nossa história de bebermos pranto 
amargo e copioso!  //  6. Estendei a Vossa mão ao “protegido” que 
escolheste para Vós, o “Filho do Homem”! E jamais Vos deixa-
remos, Senhor Santo, dai-nos a vida e louvaremos Vosso Nome!

COMUNHÃO 3
Das alturas orvalhem os céus e as nuvens que chovam justiça, 
que a terra se abra ao amor e germine o Deus Salvador (bis)
1. Foste amigo antigamente desta terra que amaste; deste povo 
que escolheste, sua sorte melhoraste; perdoaste seus pecados, sua 
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 fi éis, a quem dele se 
achegar. Está perto a salvação e a glória vai voltar.  //  4. Eis: 
Amor, Fidelidade vão unidos se encontrar; bem assim, Justiça 
e Paz vão beijar-se e se abraçar. Vai brotar Fidelidade e Justiça 
se mostrar.  //  5. E virão os benefícios do Senhor a abençoar. E 
os frutos do amor, desta terra vão brotar. A Justiça diante dele, 
e a paz o seguirá.  //  6. Glória ao Pai Onipotente, ao que vem, 
glória e amor. Ao Espírito cantemos: glória a nosso Defensor! 
Ao Deus Uno e Trino demos a alegria do louvor!

COMUNHÃO 4
Nós te damos muitas graças, ó Pai Santo, ó Senhor, por teu 
nome que nos deste em Jesus, teu servidor! // Glória a Ti, Se-
nhor, graças e louvor!  //  2. Dás a todos o alimento que a terra 
lhes produz. Para nós tu reservaste o pão vivo que é Jesus.  //  
3. E liberta tua Igreja do poder de todo mal. Que ela seja uma 
e santa no teu reino imortal!  //  4. Ó Senhor, que venha a gra-
ça, todos voltem para o bem! Passe o mundo transitório, vem, 
Senhor Jesus! Amém!

DESPEDIDA 1
Salve, Maria, tu és a Estrela Virginal de Nazaré! És a mais 
bela entre as mulheres, cheia de graça, esposa de José (bis)!  
//  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 temer. 
Pois ela tem cartaz lá pelo céu, e o próprio Deus, um dia, dela 
irá nascer.  //  3. Maria acha difícil esta mensagem, e o anjo 
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afi rma que Deus fará; e sua prima Isabel, embora velha, vai ter 
um fi lho que João se chamará.  //  4. Maria fez-se escrava do 
senhor e apresentou-se para a Missão de ser a Imaculada Mãe 
de Deus, contribuindo para nossa salvação.

DESPEDIDA 2
Da cepa brotou a rama, da rama brotou a fl or, da fl or nasceu 
Maria, de Maria o Salvador.
1. O Espírito de Deus sobre Ele pousará; de Saber, de entendi-
mento 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 “ouvi 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. 
Neste dia, neste dia, o Senhor estenderá sua mão libertadora para 
seu povo resgatar. Estandarte para os povos, o Senhor levantará; 
a seu povo, à sua Igreja, toda a terra acorrerá.

TEMPO DO NATAL

ABERTURA 1
Ó! Vinde fi éis, triunfantes e alegres, sim, vinde a Belém, já movi-
dos de amor! Nasceu vosso Rei, o Messias prometido: Ó! Vinde, 
adoremos!Ó! Vinde, adoremos!Ó! Vinde, adoremos ao nosso 
Senhor!  //  2. Olhai, admirados, a sua humildade; os anjos o lou-
vam com grande fervor! Pois veio conosco habitar, encarnado:  //  
3. Por nós, das alturas celestes baixando, em forma de servo se fez, 
por amor! E em glórias a vida nos dá, sempiterna:  //  4. Nos céus 
adorai-o, vós anjos, em coro, e todos na terra lhe rendam louvor! 
A Deus honra e glória contentes rendamos:

ABERTURA 2
Nosso Deus viu que tempo chegou e uma Virgem lhe disse que 
sim. Vem, que um menino chorou entre as palhas assim: É NATAL! 
Gloria a Deus no mais alto dos céus e que os homens encontrem 
Belém, tragam seus olhos sem véus, reconheçam também: É 
NATAL, 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!  //  3. Um menino nasceu, vamos lá! E quem 
viu foi correndo e contou: na manjedoura ele está, Deus-conosco 
chegou: é NATAL!

HINO DE LOUVOR 1
Glória a Deus nas alturas! Glória, Glória, Aleluia!Glória a Deus 
paz na terra, Glória, Glória, Aleluia!
Glória, Glória nos céus! Paz na terra entre os homens! (bis)  //  
1. Glória a Deus! Glória ao Pai! Glória a Deus criador que no Filho 
tornou-se o Senhor Deus da vida.  //  2. Glória a Deus! Glória ao 
Filho! Glória a Deus nosso irmão! Nos remiu do pecado, nos abriu 
novo Reino!  //  3. Glória ao Espírito Santo, Deus que nos santifi ca! 
Glória a Deus que nos une, a caminho do Pai!  //  4. Glória a Deus 
uno e santo: Pai, Espírito e Filho! Glória a Deus uno e trino! Glória 
a Deus comunhão.

HINO DE LOUVOR 2
Glória a Deus nos altos céus, e paz na terra a seus amados; a Vós 
louvam, Rei Celeste, os que foram libertados! Glória a Vós, Senhor, 
graças e louvor!  //  2. Deus e Pai nós vos louvamos, adoramos, 
bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradece-
mos!  //  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! Amém! Amém!

SALMO RESPONSORIAL 1
Pequena vila de Belém repousa em seu dormir, enquanto os 
anjos lá no céu estão a refulgir. Porém nas tuas trevas resplende 
a eterna luz, incomparável, divinal: nasceu o bom Jesus!  //  2. 
Da virgem Mãe nasceu Jesus!
Vós, anjos, dai a Deus louvor e aos homens proclamai as novas 
lá dos céus. Estrelas matutinas, em vosso resplendor, vibrando 
os ares, publicai de Deus o eterno amor!  //  3. O dom glorioso, 
divinal, nenhum alarde faz, assim aos homens o Senhor concede 
graça e paz. Sereno e muito humilde, vem Ele ao mundo, assim,
trazendo a todos redenção, mostrando amor sem fi m.

SALMO RESPONSORIAL 2
Pequenino se fez nosso irmão! Deus conosco! Brilhou nova 
luz! Quem chorou venha ver que o menino
tem razão de chamar-se Jesus! (bis)
1. Cantai ao senhor um canto novo, Cantai ao senhor, ó terra 
inteira, Cantai ao Senhor, seu nome bendizei!  //  2. O céu foi 
criado por suas mãos, E cercam-no de esplendor e majestade, 
beleza e poder por todo o santuário.  //  3. Proclamai a salvação 
dia após dia: sua gloria anunciai entre as nações, e tudo o que 
fez aos povos desta terra!!

ACLAMAÇÃO AO EVAGELHO 1
Surgem anjos proclamando paz na Terra, e a Deus, louvor. Vão 
seus hinos ecoando nas montanhas, ao redor. Glória, glória a Deus 
nas alturas! Glória, glória a Deus nas alturas!  //  2.  Vão-se alegres 
os pastores ver o Infante celestial, e acrescentam seus louvores ao 
louvor angelical.  //  3.  Berço rude, Lhe foi dado, mas do Céu Lhe 
vem louvor. Ele é o Salvador amado, bem merece o nosso amor.  
//  4.  Povos, tribos, celebrai-O! "Glória a Deus", também dizei. De 
joelhos adorai-O; Ele é o Cristo, o grande Rei!

ACLAMAÇÃO AO EVAGELHO 2
Aleluia! Quem diria! Boa-Nova é encontrar um menino! Ale-
luia! Quem diria! Partilhando do nosso destino!  Ja nasceu nos 
mostrando outro jeito de plantar novamente a harmonia, de viver, 
de acolher o desfeito; vem chegando da periferia!

PROFISSÃO DE FÉ I:
(Símbolo Niceno-Constantinopolitano)

A:  Creio em um só Deus, Pai todo-poderoso, criador do céu e da 
terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. // B:  Creio em um 
só Senhor, Jesus Cristo, Filho Unigênito de Deus, nascido do Pai 
antes de todos os séculos;  // A:  Deus de Deus, // B:  Luz da luz, // 
A:  Deus verdadeiro de Deus verdadeiro;  // B:  gerado, não criado, 
consubstancial ao Pai.  // A:  Por Ele todas as coisas foram feitas.  
// B:  E por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus  
// A:  e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, 
e se fez homem.  (pausa)
B:  Também por nós foi crucifi cado sob Pôncio Pilatos; padeceu e 
foi sepultado.  // A: Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escri-
turas, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai.  // B:  E 
de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos; 
e o seu reino não terá fi m.  // A:  Creio no Espírito Santo, Senhor 
que dá a vida, e procede do Pai e do Filho;  // B:  E com o Pai 
e o Filho é adorado e glorifi cado;  // A:  Ele que falou pelos 
profetas.  // B:  Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica.  
// A:  Professo um só batismo para remissão dos pecados.  // B:  
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E espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há 
de vir.  // Todos:  AMÉM!

PROFISSÃO DE FÉ 2
Tu és minha vida, outro Deus não há. Tu és minha estrada, a minha 
verdade! Em tua Palavra eu caminharei, enquanto eu viver e até 
quando Tu quiseres! Já não sentirei temor, pois estás aqui! Tu estás 
no meio de nós!  // 2. Creio em Ti, Senhor, vindo de Maria, Filho 
Eterno e Santo, homem como nós! Tu morreste por amor, vivo estás 
em nós: Unidade Trina com o Espírito e o Pai. E um dia, eu bem sei, 
Tu retornaras e abriras o Reino dos céus.  // 3. Tu és minha força, 
outro Deus não há! Tu és minha paz, minha liberdade. Nada nesta 
vida nos separará. Em tuas mãos seguras minha vida guardarás.  Eu 
não temerei o mal. Tu me livrarás, e no Teu perdão viverei!  // 4. Ó 
Senhor da vida, creio sempre em Ti. Filho Salvador, eu espero em 
Ti! Santo Espírito de Amor, desce sobre nós: Tu, de mil caminhos, 
nos conduzes a uma fé! E por mil estradas onde andarmos nós, 
qual semente nos levarás.

APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS 1
Veio um anjo e proclamou o primeiro Natal a uns pobres Pastores 
ao pé de Belém, lá nos campos a guardar os rebanhos do mal, numa 
noite tão fria e escura também. // Natal! Natal! Natal! Natal! Hoje 
nasceu nosso Rei divinal! //  2. De repente, lá no céu, linda estrela 
surgiu no Oriente, brilhando com estranho fulgor. E a terra recebeu 
essa luz, que acendeu muitas noites ainda em exímio esplendor!  //  
3. Tendo visto a clara luz desta estrela sem par, do Oriente alguns 
Magos a foram seguir à procura de um Rei que devia chegar para o 
povo de Deus e as promessas cumprir.   //  4.   Essa estrela apareceu 
e os sábios guiou pela estrada que para Belém os conduz. Afi nal, 
sobre Belém esta estrela pousou bem acima da casa em que estava 
Jesus.  //  5. E os Magos, com afã  e com grande temor, de joelhos 
entraram naquele lugar com ofertas graciosas e de muito valor: 
ouro e mirra e incenso vieram Lhe dar.

APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS 2
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. Então os 
sábios partiram: humilde, insistente procura. Longe dos palácios, 
manjedoura foi berço e ternura.  //  3. E nós também acorremos, 
quem pode esquecer o menino? Quis morar conosco, desvelou-nos 
o nosso destino.

APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS 3
As nossas mãos se abrem mesmo na luta e na dor, e trazem pão e 
vinho para esperar o Senhor.  //  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 consegue lutar.

ABRAÇO DA PAZ 1
Chegou a hora de sonhar de novo, de tornar-se povo e se fazer 
irmão. Chegou a hora que ligeiro passa de ganhar a graça para a 
conversão.  //  Meu caro irmão, olha pra dentro do teu cora-
ção, vê se o Natal se tornou conversão e te ensinou a viver.  //  
2. Chegou a hora de viver o Cristo e acreditar que isto é se tornar 
maior. Chegou a hora de pensar profundo e perceber que o mundo 
pode ser melhor.  //  3. Será difícil tantas mãos unidas não fazer 

da vida um tempo sem igual. Será difícil, tanto amor e afeto, não 
tornar concreto o gesto do Natal.

ABRAÇO DA PAZ 2
Quero ver você não chorar, não olhar pra trás nem se arrepender 
do que faz. Quero ver o amor vencer, mas se a dor nascer você 
resistir e sorrir! Se você pode ser assim, tão enorme assim eu vou 
crer que o Natal existe, que ninguém é triste, que no mundo há 
sempre amor. Bom Natal, um feliz Natal, muito amor e paz prá 
você. Prá você!

COMUNHÃO 1
Deus Nos espera em Belém, sabe da fome que temos. Vamos à 
Casa do Pão, lá nosso irmão nós veremos.
1. Toda bondade de Deus desde o começo vigora. Felizes todos os 
povos: Hoje conosco ele mora!  //  2. Foram Maria e José os esco-
lhidos da vida, que viram felicidade em se entregar sem medida.  
//  3. Anjos cantaram por lá cantos de plena alegria: e quem se fez 
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 deserto.  //  5. Justo e piedoso ancião teve consolo em seu 
braços: e quem a luz procurava pôde seguir os seus passos.  //  6. 
Eis a nossa paz, nosso bem! Que a humanidade se esmere em ter 
olhar, gesto e passo postos no Amor que a prefere.

COMUNHÃO 2
Nasceu-nos hoje um menino e um fi lho nos foi dado. Grande é 
este pequenino, Rei da paz será chamado,
aleluia, aleluia, aleluia, aleluia! (bis)
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 fi el, - 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 ale-
gria 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. Ao justo juiz que vem, - um canto novo, um louvor! Por todo 
sempre amém, - um canto novo, um louvor! Glória ao Pai por seu 
Filho, - um canto novo, um louvor! A quem no Espírito vem, - um 
canto novo, um louvor!

DESPEDIDA 1
A felicidade tem nome, só quem acredita vai ver: Deus veio menino 
saber do nosso sorrir, dor e fome.
Vamos correndo a Belém! Uma estrela nos vem: é Deus a nossa 
paz! É Deus nosso bem!  //  2. A felicidade não mora num lugar 
qualquer, num quintal: ela faz fl orir um Natal, se a gente é irmão 
de quem chora.  //  3. A felicidade consegue suplantar o mal, ser 
perdão. Transforma mãos dadas em pão:
que o nosso viver não se negue.

DESPEDIDA 2
Noite Feliz! Noite Feliz! O Senhor Deus de Amor, pobrezinho, 
nasceu em Belém. Eis na lapa Jesus, nosso Bem Dorme em paz, ó 
Jesus (bis)!  //  2. Noite Feliz! Noite Feliz! Ò Jesus, Deus da Luz, 
quão afável é teu coração, que quiseste nascer nosso irmão para 
o homem salvar (bis)! 3. Noite Feliz! Noite Feliz! Eis que no ar 
vêm cantar aos pastores os anjos do céu, proclamando a chegada 
de Deus: de Jesus salvador (bis)!


