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Cantando a Liturgia 
 

 
 

Uma vela acendemos neste momento: é a primeira (segunda, terceira, quarta) vela 
da coroa do Advento (bis). // Uma voz que clamava no deserto falou: “Preparai os 
caminhos do Senhor”! (bis) // Vem, vem, Jesus, vem, vem, Jesus! Que nos ilumine 
com a Tua luz! (bis) 
 

 CANTOS DE ABERTURA
 

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 (bis)! // 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 à nossa frente, és 
força, caminho e luz. Vem logo salvar teu povo, não tardes, Senhor Jesus! 
 

2) 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 tuas igrejas, a tua prece rezamos também. O nosso amor sempre espere: 
Vem, Senhor Jesus, vem! 
 

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; ficarás irritado para sempre? Guardarás tua cólera, sem fim?  // 3. Não 
darás tua vida novamente ao teu povo que em Ti se alegrará? Mostra-nos, 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 fidelidade 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. 
 

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 
 

Ó Deus-Bondade, Pai e Criador, somos teu povo santo e pecador. 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. Porém, 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
 

1) Que alegria quando me disseram: “Vamos à casa do Senhor”! 
 

2) Nos seus dias a justiça florirá!  
 

3) Vinde, Senhor, para salvar o vosso povo! 
 

4) O Rei da Glória é o Senhor Onipotente: abri as portas para que Ele possa entrar! 
 

 ACLAMAÇÕES AO EVANGELHO
 

1) Envia tua Palavra, Palavra de Salvação que vem trazer esperança, 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 florir o deserto; é 
uma luz no horizonte, é novo caminho aberto.  // 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. 
 

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:  
 

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! 
 

4) Maria, guardavas tudo com grande atenção: palavras e gestos de Cristo em teu 
coração. Ensina, Maria, tua gente a escutar; desperta teus filhos 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 flor 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 filhos 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.   
 

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 grande “casa do pão”.  
// 4. As nossas mãos sofridas nem sempre têm o que dar, mas vale a própria vida 
de quem consegue lutar. 
 

3) 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. 
 

 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 florir e se alegrar: da terra seca flores, 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 germinar 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 filhos, Deus fiel; porque teu nome é Deus-Conosco, Emanuel (bis). 
 

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.  // 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!  // 3. Seus rebentos atingiram 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 cuidar deste 
rebento que firmastes! E aqueles que a cortarem ou queimarem, vão sofrer ante o 
furor de Vossa Face.  // 5. Até quando ficaremos 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 deixaremos, Senhor Santo, dai-nos a vida e 
louvaremos Vosso Nome! 
 

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 fiéis, 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! 
 

4) Povo de Deus, foi assim: Deus cumpriu a palavra que diz: "Uma virgem irá 
conceber", e a visita de Deus me fez mãe! * Mãe do Senhor, nossa mãe, nós 
queremos contigo aprender a humildade, a confiança total, e escutar o teu Filho 
que diz: // Senta comigo à minha mesa, nutre a esperança, reúne os irmãos! 
Planta meu reino, transforma a terra, mais que coragem, tens minha mão! // 2. 
Povo de Deus, foi assim: nem montanha ou distância qualquer me impediu de 
servir e sorrir. Visitei com meu Deus: fui irmã! * Mãe do Senhor, nossa mãe, nós 
queremos contigo aprender: desapego, bondade, teu “sim”, e acolher o teu Filho 
que diz: // 3. Povo de Deus, foi assim: meu Menino cresceu e entendeu que a 
vontade do Pai conta mais, e a visita foi Deus quem nos fez. * Mãe do Senhor, 
nossa mãe, nós queremos contigo aprender a justiça, a vontade do Pai, e entender 
o teu Filho que diz: // 4. Povo de Deus, foi assim: da verdade jamais se afastou. 
Veio a morte e ficou nosso pão. Visitou-nos e espera por nós! * Mãe do Senhor, 
nossa mãe, nós queremos contigo aprender a verdade, a firmeza, o perdão, e 
seguir o teu Filho que diz: 
 

 DESPEDIDAS
 

1) Da cepa brotou a rama, da rama brotou a flor, da flor nasceu Maria, de Maria o 
Salvador. // 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 “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.   
 

2) 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 fez-se escrava do senhor e apresentou-
se para a Missão de ser a Imaculada Mãe de Deus, contribuindo para nossa salvação. 


