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SALMO 1 - Do

H 4, p. 146

"Feliz quem escuta a Palavra de Deus e a pratica" (Lc 11,28).
Para nossa oração ser agradável a Deus, a base é fazer parte da comunidade dos que
procuram praticar a justiça. Que a meditação da Palavra de Deus nos oriente neste caminho.
1. Feliz quem não vai ao encontro dos ímpios,
feliz quem não pára dos maus no caminho,
nem senta na roda, onde há zombador,
mas busca a alegria, de noite e de dia,
enquanto medita a lei do Senhor.
Qual árvore firme à beira do rio,
que mesmo em estio, não há de secar,
no tempo devido, seu fruto é colhido,
é bem sucedido em tudo o que faz.
O ímpio não chega a feitos iguais.
2.Os ímpios são palha que o vento espalha,
sua causa é falha perante o juízo.
Do meio dos justos acabam expulsos,
pois Deus o caminho dos justos conhece,
enquanto o caminho dos ímpios se perde.
4. Cantemos louvores a Deus, nosso guia,
a sua palavra é nossa alegria.
A todos ensina seu justo caminho,
de modos diversos seu nome revela,
seu nome louvamos cantando este hino.
SALMO 2 Lá

HL p 5

"Os príncipes e autoridades do povo se reuniram contra teu Filho Jesus Cristo" (At 4,27).
Este canto de um rei, ao ser coroado, é cantado pelas comunidades do povo de Deus como
expressão de confiança no Senhor que nos dá Jesus Cristo, vencedor do mundo.
1. Reis e nações se amotinam e tramam, por quê?
E vão contra o Senhor e o Messias, por quê?
Deles se ri e aborrece o Senhor, e ouvirão:
"Fui eu quem consagrei o meu rei em Sião!"
Glória ao Senhor, nas alturas sem cessar!
Glória ao Senhor, terra inteira a cantar!
2. Vou proclamar o decreto que vem do Senhor,
o que disse o Senhor e dizer me mandou:
"Tu és meu Filho, meu Filho, a ti hoje eu gerei,
tu me pedes e eu as nações te darei!"
3. Cetro de ferro nas mãos, as nações regerás,
como um pote de barro as despedaçarás!
Reis e juízes da terra, guiar-vos deixai.
Ao Senhor com temor lhe servi e honrai!
4. Não o irriteis, perdição há de ser sua ira.
Bem feliz é aquele que nele se abriga!
Glória ao Pai pelo Filho, no Espírito-Amor,
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os teus filhos e filhas te cantam louvor!
Refrão 1 (Tempo comum):
Seja feliz quem se abriga no Senhor,
sirva a seu Deus com respeito e amor!
Refrão 2 (tempo do advento):
Vem, ó Senhor, vem teu povo libertar!
Vem, ó Senhor, nossa terra vem salvar!
Refrão 3 (Tempo da quaresma):
Filho de Deus, vem teu povo libertar,
todo orgulho haverás de acabar!
Refrão 4 (Tempo pascal):
Vou proclamar o decreto do Senhor:
Tu és meu Filho, as nações eu te dou!
SALMO 3 (melodia do salmo 4, “ó Deus ao ouvir” ) Mim
"Até mesmo os cabelos de suas cabeças estão contados" (Mateus 10,30)
Rezemos este salmo colocando nossa confiança em Deus que cuida de nós, mesmo quando
nos sentimos sem defesa. É ele quem sempre se coloca perto de nós e nos sustenta, como fez
com seu Filho Jesus.
1. Senhor, são demais os que oprimem,
os que contra mim se exibem;
são muitos aí a dizer:
"Seu Deus não o vai socorrer!" (bis)
2. Mas tu és escudo e proteges,
mi’a glória, a cabeça me ergues...
Se grito ao Senhor sou ouvido,
do seu monte santo atendido. (bis)
3. Eu deito, adormeço e desperto,
pois sei que o Senhor está perto...
Não temo essa gente em motim,
que avança feroz contra mim. (bis)
4. Levanta-te, ó Deus, vem salvar-me,
os meus inimigos, abate.
De ti vem, Senhor, salvação
e bênçãos pra tua Nação! (bis)
5. Ao Pai demos glória e a Jesus,
seu Filho, que é nossa luz!
Ao Espírito, Mãe de ternura,
louvores de toda criatura.
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SALMO 4

Mim

"Não tenha medo, pequeno rebanho, porque o Pai de vocês tem prazer em dar-lhes o reino"
(Lc 12,32).
Nesta oração da noite, expressemos a confiança no Senhor que nos acompanha sempre, nos
defende das ilusões do mundo e nos dá a sua paz.
1. Ó Deus, ao ouvir meu clamor,
responde, ó meu defensor!
Tu abrandas meu grande penar,
piedade, quando eu te chamar!
2. Vocês andarão me insultando,
tentando iludir-se, até quando?...
Por mim o Senhor faz prodígios,
e saibam que me ouve os pedidos.
3. Temendo, não pequem, vigiem,
na calma da noite meditem...
Ofertem os dons da justiça,
confiem a Deus sua vida!
4. São muitos aí a dizer:
"Felizes, quem vai nos fazer?"
A luz de tua face, qual sol,
levanta, Senhor, sobre nós!
5. Maior alegria me deste
que a deles em dia de festa...
Em paz eu me deito e durmo,
me deixas, Senhor, tão seguro!
6. Ao Pai demos glória e a Jesus,
seu Filho, que é nossa luz!
Ao Espírito, amor e ternura,
louvores de toda criatura.
SALMO 5 - 1ª versão

Do

"Caminhem como filhos da luz, em bondade e justiça" (Ef 5,9).
Com todos os que sofrem pela justiça, façamos nossa oração da manhã. O Senhor vai nos
atender e ser nosso guia.
1. Senhor, escuta o que eu digo,
considera o meu gemido.
Estou pedindo socorro,
abre bem o teu ouvido.
Tu és meu Deus e meu rei,
eu, sem ti, estou perdido. (bis)
2. Senhor, é a ti que eu suplico,
de manhã estou falando,
vem escutar minha voz.
Mal o dia vai raiando,
o meu problema te conto,
fico aqui só te esperando. (bis)
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3. Não gostas de malvadeza
e nem mora o mau contigo.
Quem é injusto e opressor,
consideras inimigo.
Quem mata, mente e engana,
vais tratar como maldito. (bis)
4. Alegre eu entro em tua casa,
me ajoelho para orar.
Porque me dás tua graça,
eu me alegro em te adorar.
Em tua casa estou firme
contra quem quer me arrasar. (bis)
5. Por causa dos inimigos,
tua justiça é meu guia.
Preparas o meu caminho:
meu andar não se extravia.
Eu ando com segurança,
quer de noite, quer de dia. (bis)
6. A boca dos que me odeiam
diz mentira deslavada.
Por dentro armam ciladas,
que me agarram pela estrada.
Sua boca é uma cova aberta,
sua língua é afiada. (bis)
7. Só pode alegre viver
quem procura a ti, Senhor.
Feliz é quem tu proteges
e quem tem o teu amor.
Tu cobres como um escudo,
o justo com teu favor. (bis)
8. A nosso Pai demos glória,
glória ao Filho seu também.
Louvor e glória igualmente
ao Espírito que vem.
Se estenda o nosso louvor,
hoje, agora e sempre. Amém! (bis)
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SALMO 5 - 2ª versão (versão da assembléia de Deus)
1. Atende a voz do meu clamor, ó meu Deus,
pois a ti eu orarei com mais fervor.
Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor,
a minha meditação elevo a ti.
2. Pela manhã tu ouvirás a minha voz,
em longas noites eu a ti vigiarei.
O teu Reino, ó Deus bendito, venha a nós,
Oh! derrama a tua bênção à tua grei.
3. Eu entrarei em tua casa pela grandeza,
Em templos mil inclinarei perante ti.
Guia meus passos, por tua justiça realiza
e vence o inimigo assim por mim.
4. Ó Deus eterno, não tens prazer na iniqüidade,
tua Palavra é escudo, é burel.
Ela extermina este mundo de maldade
e conserva em retidão quem for fiel
SALMO 6 (melodia do salmo 32: “Feliz aquele”) - Rem
"Agora o meu coração está perturbado... salva-me, ó Pai, desta hora" (João 12,27).
Neste salmo, oração de um doente, entremos em comunhão com todas as pessoas que choram
e estão cansadas: que Deus venha nos libertar e socorrer!
1. Ó meu Senhor, não me castigues não,
não me corrijas co'esse teu furor.
Tem piedade, estou me acabando,
meus ossos tremem, cura, meu Senhor! (bis)
2. Todo o meu ser está estremecendo,
e tu, Senhor, quando vais me atender?
Olha pra mim, Senhor, vem libertar-me,
por teu amor vem logo socorrer. (bis)
3. Pois quem dos mortos vai lembrar de ti,
quem foi pra cova vai poder louvar?
Estou exausto, choro noite e dia,
meus olhos murcham de tanto eu chorar. (bis)
4. Longe de mim os malfeitores todos,
pois o Senhor ouviu os meus gemidos.
Senhor, escuta esta minha prece,
envergonhados vão-se os inimigos! (bis)
5. Louvor e glória ao Deus que é Deus da vida,
todos os povos te procuram tanto.
De quem acolhe teu perdão bondoso
recebe agora este novo canto! (bis)
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SALMO 8

Do

"Eu digo a vocês: Se eles se calarem, as pedras gritarão" (Lc 19,40).
Cantemos a grandeza de Deus e a dignidade imensa que ele deu à pessoa humana. Adoremos
o Cristo ressuscitado, imagem da nova humanidade, senhor do universo.
1. Teu nome é, Senhor, maravilhoso,
por todo o universo conhecido;
O céu manifesta a tua glória
com teu resplendor, é revestido.
2. Até por crianças pequeninas
perfeito louvor te é cantado;
é força que barra o inimigo,
reduz ao silêncio o adversário.
3. Olhando este céu que modelaste,
a lua e as estrelas a conter;
que é, ó Senhor, o ser humano
pra tanto cuidado merecer?
4. A um Deus semelhante o fizeste,
coroado de glória e de valor;
de ti recebeu poder e força
de tudo vencer e ser senhor.
5. Dos bois, das ovelhas nos currais,
das feras que vivem pelas matas;
dos peixes do mar, dos passarinhos,
de tudo o que corta o ar e as águas.
Repetir o verso 1 antes de cantar o verso 6.
7. A ti seja dada toda a glória,
Deus, fonte de vida e verdade,
amor maternal que rege a história,
vem, fica pra sempre ao nosso lado.
SALMO 11(10) Sol H3, p. 303, mel 3
(melodia da primeira música do Salmo 16)
"Se Deus cuida assim das aves do céu, quanto mais cuidará de vocês” (cf. Mt 6,26).
Com confiança cantemos a aliança que o Deus da paz fez conosco..
Guarda-me, ó Deus, és meu abrigo,
só em ti, minha proteção.
- No Senhor encontro abrigo;
como, então, podeis dizer-me:
- "voa aos montes passarinho,
se quereis me alvejar!
- Eis os ímpios de arcos tensos,
pondo as flechas sobre as cordas,
- e alvejando em meio à noite
os de reto coração!
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- Quando os próprios fundamentos
do universo se abalaram,
- o que pode ainda o justo
na sua vida alcançar?"
- Deus está no templo santo,
e no céu tem o seu trono;
- volta os olhos para o mundo,
seu olhar penetra os homens.
- Examina o justo e o ímpio,
e detesta o que ama o mal.
- Sobre os maus fará chover
fogo, enxofre e vento ardente.
- Porque justo é nosso Deus,
o Senhor ama a justiça.
- Quem tem reto coração
há de ver a sua face.
- Glória a Deus em toda a terra,
que Jesus manifestou.
- Ao Espírito, amor materno,
toda graça e todo amor.
SALMO 13(12)

Do

"Até quando, Senhor santo e verdadeiro, tardarás em fazer justiça sobre a terra?" (Ap 6,10).
No meio dos sofrimentos e em nome de todos os que sofrem, entregamos a Deus nossa
confiança. Acreditamos que o seu amor nos faz cantar de alegria pela salvação de todos.
1. Até quando, Senhor, vais me esquecer?
Até quando pra mim não vais olhar?
Até quando esta dor dentro de mim?
Até quando o inimigo vencerá?
2. Meu Senhor, sê atento e me responde,
não se apague a luz dos olhos meus,
o inimigo não diga: “Está perdido”,
quem me oprime não pense que venceu.
3. Quanto a mim eu confio em teu amor;
pelo bem que me fez eu vou cantar.
Tu me salvas, meu coração se alegra,
a teu nome, ó Senhor, eu vou tocar!
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Do

SALMO 15(14) - 1ª versão

"Quem ama foi gerado por Deus, e quem não ama não conhece a Deus" (1Jo 4,7).
Antes de oferecer nosso louvor, façamos nosso este exame de consciência e peçamos ao
Senhor que nos converta totalmente.
Senhor, quem entrará no santuário pra te louvar? (bis)
1. Quem sempre procede com sinceridade,
pratica a justiça e diz a verdade. (bis)
2. Quem não fala à toa do seu camarada,
quem não prejudica com falsas palavras.
3. Quem dá o desprezo ao vil malfeitor,
mas honra o justo que teme ao Senhor!
4. Quem jura e mantém o seu compromisso,
quem não volta atrás, nem com prejuízo.
5. Quem não tem usura com seu companheiro,
nem contra o inocente aceita dinheiro.
6. Quem assim procede, não fracassará,
Pai, Filho e Divino glorificará!
SALMO 15(14) - 2ª versão

Solm

1. Quem irá, Senhor, morar, (bis)
em tua tenda habitar, (bis)
2. Quem honestamente lida (bis)
e a justiça faz em vida! (bis)
3. Quem medita o que é verdade (bis)
e não fala falsidades! (bis)
4. Quem não seja malfazejo, (bis)
nem difame o companheiro! (bis)
5. Quem despreza o malfeitor (bis)
e bendiz teu servidor! (bis)
6. Quem não volta atrás, jurando, (bis)
mesmo se prejudicando! (bis)
7. Quem não emprestar a juros, (bis)
nem vender-se contra o justo! (bis)
8. Quem na vida agir assim, (bis)
nunca vai jamais ter fim! (bis)
9. Glória seja ao Pai e ao Filho, (bis)
igualmente ao Santo Espírito! (bis)
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SALMO 16(15) - Lá
Conforme a promessa deste salmo "o Messias não foi abandonado no túmulo, e seu corpo não
chegou à corrupção" (At 2,31).
Os levitas antigos não recebiam propriedade. O Senhor Deus devia ser a porção que eles
herdavam. Hoje, retomando o canto deles, peçamos ao Senhor que ele seja nossa única
riqueza e segurança na vida. Em seu nome trabalhamos para conquistar a terra e a justiça
para todos.
1. Protege-me, ó Deus, tu és meu abrigo.
"Só tu és meu bem", eu digo ao Senhor.
Rejeito esses deuses que o mundo promove;
aos grandes não sirvo, nem presto favor.
2. Aqui, nesta terra, és, Deus, minha herança,
em ti meu destino, porção garantida:
tiraram a sorte pra ver minha parte,
tu és a mais bela herança da vida.
3. Bendito o Senhor que é meu conselheiro,
à noite me alerta o meu coração.
Pra sempre o Senhor perante os meus olhos,
com ele meus passos não vacilarão.
4. O meu coração se alegra contente,
até minha carne repousa segura.
No mundo dos mortos tu não me abandonas,
nem deixas teu servo preso à sepultura.
5. Tu me ensinarás da vida o caminho,
em tua presença há muita alegria.
O Deus do universo, qual Mãe se mostrou,
cantemos louvores de noite e de dia.
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SALMO 19(18) - parte A - Mim
"Visitou-nos o verdadeiro sol que vem do alto para nos guiar no caminho da paz" (Lc 1,78).
Com a criação inteira, cantemos este hino. Contemplando o universo como palavra de Deus,
agradeçamos a Ele a revelação do seu amor.
Os céus proclamam o louvor de Deus
E o firmamento, os feitos seus!
1. Um dia ensina ao outro essa linguagem,
uma noite à outra, sua mensagem.
Não há palavras, nem discussão,
tudo se passa na imensidão.
Sua voz se espalha no mundo afora,
por todo canto e na mesma hora.
2. Deus fez pro sol um barracão,
ali começa sua missão.
Parece um noivo todo galante,
vai dando saltos como um gigante.
Sai de um lado, barreia o dia,
finda no ocaso sua travessia.
Enchendo o mundo de luz e cor,
ninguém escapa do seu calor.
Ao Deus que é, ao Deus que vem
nosso louvor para sempre. Amém.
Refrão 2:
A luz desponta em seu esplendor,
enchendo o mundo de luz e cor!
Refrão 3 (festas dos apóstolos)
Teus mensageiros tu enviaste
e a boa nova nos revelaste!
Refrão 4 (festas dos santos )
Feliz aquele que Deus conhece,
é sol que brilha e resplandece!
Refrão 5 (festas das santas)
Feliz aquela que Deus conhece,
é sol que brilha e resplandece!
Refrão 6 (páscoa)
Uma luz no escuro pra nós brilhou,
eis Jesus, ressuscitou!
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SALMO 19(18) - parte B - Mim
"Sejam perfeitos como o Pai de vocês é perfeito" (Mateus 5,48).
Agradeçamos ao Senhor que nos revelou os seus mandamentos e preceitos, especialmente na
pessoa de Jesus, Caminho, Verdade e Vida!
A Palavra de Deus é a verdade,
sua lei é liberdade!
3. A lei de Deus é perfeição,
é reconforto pro coração.
A sua ordem traz alegria,
pra quem não sabe, é sabedoria.
Os seus preceitos são tão direitos,
o coração fica satisfeito.
4. Seus mandamentos são luminosos,
pra quem é cego, luz para os olhos.
O temor de Deus é tão sereno,
e duradouro é o seu empenho.
Os seus juízos são verdadeiros,
da mesma sorte são justiceiros.
Supera o ouro em sua finura,
supera o mel em sua doçura.
5. Nos teus preceitos teu servo vai,
pois observá-los proveito traz.
Quem suas faltas consegue ver?
Perdoa as que eu fiz sem perceber.
Minha soberba, vem, elimina,
jamais consintas que me domine.
6. Recebe um canto de gratidão
e o meditar do meu coração,
em tua presença, ó meu Senhor,
ó meu rochedo, meu Redentor.
Ao Deus que é, ao Deus que vem
nosso louvor para sempre. Amém.
SALMO 21,2-8 (melodia “luz radiante”)
“Deus ressuscitou Jesus, e disto somos testemunhas”(At 2,32)
Como o antigo povo da Bíblia agradecia as vitórias de seus reis, cantemos a ressurreição do
Cristo e a proteção que Deus dá aos que servem ao seu Reino neste mundo.
Alegria, muita alegria,
sente o justo em teu amor! (bis)
1. Com tua força, com tua vitória,
vibra o rei de alegre, Senhor!
2. Seu desejo tu satisfizeste,
não negaste o que suplicou.
3. Com tuas bênçãos te antecipaste,
u’a coroa de ouro a lhe impor!
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4. Te pediu e u’a vida lhe deste,
vida que pra sempre durou!
5. Tua vitória aumentou sua fama,
o vestiste de honra e esplendor!
6. Tu fizeste do rei uma bênção,
tua presença alegre o deixou!
7. Sim, jamais ele irá vacilar,
pois confia em ti, ó Senhor!
8. A um Deus tão fiel bendigamos,
por seu Cristo e no eterno Amor!
SALMO 22(21)

Rem

H2, p. 21

"Meu Pai, se é possível, afaste-se de mim este cálice" (Mt 26,39).
Retomando a oração de Jesus Cristo, servo sofredor, oramos ao Pai por todos os oprimidos
do mundo, e esperamos dele a salvação anunciada.
Meu Deus, ó meu Deus,
por que me abandonaste?...
1.Meu Deus, ó meu Deus, por que me abandonaste?
Não acha este traste paz em seu lamento.
De dia eu não agüento de tanto chorar,
de noite a gritar e sem ter alento.
2. E tu que estás no trono assentado,
os pais no passado em ti confiavam;
quando eles chamavam, eram libertados,
assim confiados, não se envergonhavam.
3. Mas eu sou um verme, um ente sem graça,
motivo nas praças de riso e galhofa;
e dizem com mofa: que Deus o liberte
e o desaperte, se dele inda gosta.
4. Por ti fui formado no ventre materno
e co'amor tão terno, eu fui aleitado,
a ti consagrado bem pequenininho,
e, hoje, sozinho e tão angustiado.
5. Me sinto cercado de touros ferozes,
me atacam atrozes, parecem leões;
já se decompõe minh'alma partida,
qual cera vertida é meu coração.
6. Já sinto na goela o gosto da morte,
jogado à sorte de cães tão malvados,
em bandos irados, que eu perdi a fala,
minha boca se cala, ninguém do meu lado.
7. Furaram minhas mãos, cravaram meus pés,
meus ossos de vez eu posso contar;
pessoas a olhar, mexendo as cabeças,
minhas vestes sorteiam e se põem a zombar.

14/505

8. Porém, meu Senhor, não fiques de fora!
Me livra da hora, da facada certa!
Dos dentes das feras, do lobo feroz,
da ira do algoz, minha vida liberta.
SALMO 22(21) – parte B mel: a mesma da parte A
Teu nome, ó Deus, cantaremos,
contigo venceremos!
9. Vou anunciar teu nome aos irmãos
e na reunião de ti vou falar.
Quem com Deus está, entoe o estribilho,
Jacó e seus filhos num eterno cantar!
10. Deus não desprezou o pobre coitado,
ficou do seu lado e ouviu seu clamor;
a ti meu louvor em frente do povo,
renovo de novo meus votos de amor.
11. Os pobres famintos verão a fartura,
numa terra futura a Deus louvarão!
E os povos, então, de terras distantes,
alegres, confiantes, pra ti voltarão.
12. És Rei e Senhor de todas as gentes,
da terra os potentes te adorarão.
A ti servirão os meus descendentes,
que és justo, contentes, aos filhos dirão.
13. A Deus demos glória, ao Pai Criador,
e ao libertador, seu Filho Jesus!
Ao Santo Espírito glorifiquemos,
na fé celebremos a glória da cruz!
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SALMO 23(22) - 1ª versão - Sim

H2, p. 23

"Eu sou o bom pastor: conheço minhas ovelhas e elas me conhecem" (Jo 10,14).
Como os antigos romeiros do povo de Deus, cantemos nossa confiança no Senhor, pastor que
nos conduz e nos acolhe como hóspedes queridos.
O Senhor é meu Pastor,
nada me pode faltar.
Onde houver muita fartura,
onde houver muita fartura,
ele aí vai me levar!
1. Para as fontes de água fria
ele vai me conduzir;
eu repouso e ganho força,
eu repouso e ganho força,
e vontade de sorrir.
2. Por caminhos bem traçados,
ele me faz caminhar;
nas passagens perigosas,
nas passagens perigosas,
ele vem me acompanhar.
3. Me prepara mesa farta,
do inimigo invejar.
Vem, me abraça e põe perfume,
vem, me abraça e põe perfume,
faz minha taça transbordar!
4. Me acompanha noite e dia
tua força e teu amor;
vou morar na tua casa,
vou morar na tua casa,
toda a vida, meu Senhor!
5. Glória ao Pai, glória a seu Filho,
glória ao Espírito Divino.
Ao Pastor de nossas vidas,
ao Pastor de nossas vidas,
ofertamos este hino.
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SALMO 23(22) - 2ª versão - Sol H3, p. 444
Vós sois meu Pastor, ó Senhor,
nada me faltará se me conduzis.
1. Em verdes pastagens, me leva a repousar.
Em fontes bem tranqüilas, as forças recobrar.
2.Por justos caminhos, meu Deus, vem me guiar.
De todos os perigos, meu Deus, vem me livrar.
3. Meu Deus junto a mim, o mal não temerei,
seguro em seu cajado, tranqüilo eu estarei.
4. Me preparais a mesa, perante o opressor,
me perfumais a fronte, minha taça transbordou.
5. Felicidade e amor, sem fim me seguirão,
um dia em vossa casa, meus dias passarão.
Refrão 2 (tempo de páscoa)
Vencestes a morte, ó Jesus,
ressuscitado sois, Cristo, nossa luz!
Refrão 3 (santos, santas, fiéis falecidos)
Felizes pra sempre estarão,
em vossa casa, ó Deus, sempre habitarão!
SALMO 23(22) - 3ª versão: Ré
1. Pelos prados e campinas verdejantes, eu vou...
É o Senhor que me leva a descansar.
Junto às fontes de águas puras, repousantes, eu vou!
Minhas forças o Senhor vai animar.
Tu és Senhor, o meu Pastor.
Por isso, nada em minha vida faltará! (bis)
2. Nos caminhos mais seguros junto dele, eu vou!
E pra sempre, o seu nome eu honrarei.
Se eu encontro mil abismos nos caminhos, eu vou!
Segurança sempre tenho em suas mãos.
3. No banquete em sua casa, muito alegre, eu vou!
Um lugar em sua mesa, me preparou.
Ele unge minha fronte e me faz ser feliz.
E transborda a minha taça em seu amor.
4. Co'alegria e esperança caminhando eu vou!
Minha vida está sempre em suas mãos.
E na casa do Senhor, eu irei habitar
e este canto para sempre irei cantar!
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SALMO 23(22) - 4ª versão

Sib

O Senhor é meu pastor,
nada me pode faltar.
1. O Senhor é o pastor que me conduz, nada me falta;
é nos prados da relva mais fresca,
que me faz descansar;
para as águas tranqüilas me conduz,
reconforta minha alma.
2. Ensina-me os caminhos mais seguros
por amor de seu nome;
passarei os mais fundos abismos
sem temer mal nenhum.
Junto a mim teu bastão, teu cajado,
eles são o meu conforto.
3. Preparas uma mesa para mim
bem à frente do inimigo;
teu óleo me ungiu a cabeça
e minha taça transborda.
4. Viverei a ventura da graça
cada dia da vida;
minha casa é a casa do Senhor
e para sempre o há de ser.
5. Glória a Deus que está presente em toda a terra,
que Jesus manifestou;
ao Espírito, de Deus amor materno,
toda graça e todo amor.
SALMO 24(23)

Rem H2, p. 26

"Bendito aquele que vem em nome do Senhor" (Lc 19,38).
Como na procissão da arca de Deus em Jerusalém, hoje cantamos este louvor ao Senhor e
meditamos sobre a justiça que ele pede para vivermos em sua comunhão.
Quem é que vai, Senhor,
entrar em tua morada?...
Quem tem as mãos bem limpas
e os pés em tua estrada!
1. O mundo
e tudo o que tem nele é de Deus,
a terra e os que aí vivem, todos seus!
Foi Deus
que a terra construiu por sobre os mares,
no fundo do oceano, seus pilares!
2. Quem vai
subir ao monte santo do Senhor,
da sua casa vai ser morador?
Quem tem
as mãos bem limpas de toda maldade
e puro o coração na lealdade!
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3. Quem vai
subir ao monte santo do Senhor,
da sua casa vai ser morador?
Quem não
confia em deuses falsos, deuses vãos,
nem jura em prejuízo dos irmãos!
4. A bênção,
a bênção do Senhor receberá,
justiça e salvação encontrará!
Aí está a geração que busca a Deus,
a face do Senhor, Deus dos hebreus!
5. Quem é,
quem é, então, quem é o Rei da Glória?...
O Deus forte Senhor da nossa história!
Portões antigos se escancarem, vai chegar,
alerta, o rei da glória vai entrar!
6. Quem é,
quem é, então, quem é o Rei da glória?...
O Deus que tudo pode é o Rei da glória!
Aos Três,
ao Pai, ao Filho e ao Confortador
da Igreja que caminha o louvor!
Refrão 2 (para o tempo comum)
O Cristo Rei da glória
encontra-se entre a gente,
com cantos celebremos,
alegres e contentes.
Refrão 3 (tempo do advento)
Vem vindo o Senhor,
Vem vindo o Rei da glória!
Que tem mãos inocentes,
com ele vai morar!
Abri as vossas portas,
que o Rei já vai chegar! (bis)
Refrão 4 (domingo de ramos)
Os filhos dos hebreus,
com ramos de palmeira,
correram ao encontro
de Jesus, nosso Senhor,
cantando e gritando:
"Hosana, ó Salvador!"
Cantando e gritando:
"Hosana, ó Salvador!"
Refrão 6 (para a festa da Apresentação do Senhor - 2 de fevereiro)
Ó povos, venham todos,
louvemos ao Senhor,
ele entra em seu templo,
o Deus libertador.
Ao seu encontro venham
com hinos de louvor. (bis)
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SALMO 25(24)
“A esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nós” (Rm 5,5)
Conscientes de nossas fraquezas, entreguemo-nos nas mãos de Deus, nossa esperança e
salvação.
Tende piedade, piedade de nós, ó Senhor;
o nosso olhar sereno vos busca. (bis)
- Senhor meu Deus, a vós elevo a minha alma,
em vós confio: que eu não seja envergonhado.
- Senhor meu Deus, a vós elevo a minha alma,
não se envergonha quem em vós põe a esperança.
- Fica mal quem nega por um nada a sua fé.
Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos,
- e fazei-me conhecer a vossa estrada!
Vossa verdade me oriente e me conduza.
- E vós sois o Deus da minha salvação;
em vós espero, ó Senhor, todos os dias!
- Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura
e a vossa compaixão que são eternas!
- Não recordeis os meus pecados quando jovem,
nem vos lembreis de minhas faltas e delitos!
- De mim lembrai-vos, porque sois misericórdia
e sois bondade sem limites, ó Senhor!
- O Senhor é piedade e retidão,
e reconduz ao bom caminho os pecadores.
- Ele dirige os humildes na justiça,
e aos pobres ele ensina o seu caminho.
- Verdade e amor são os caminhos do Senhor,
para quem guarda sua aliança e seus preceitos.
- Ó Senhor, por vosso nome e vossa honra,
perdoai os meus pecados que são tantos.
- Quem é a pessoa que respeita o Senhor?
Deus lhe ensina o caminho a seguir.
- Será feliz e viverá na abundância,
e os seus filhos herdarão a nova terra.
- O Senhor se torna íntimo aos que o temem
e lhes dá a conhecer sua aliança.
- Tenho os olhos sempre fitos no Senhor,
pois ele tira os meus pés das armadilhas.
- Voltai-vos para mim, tende piedade,
porque sou pobre, estou sozinho e infeliz!
- Aliviai meu coração de tanta angústia,
e das minhas aflições me libertai!
- Considerai minha miséria e sofrimento
e concedei vosso perdão aos meus pecados!
- Olhai meus inimigos que são muitos,
e com que ódio violento eles me odeiam!
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- Defendei a minha vida e libertai-me;
em vós confio, que eu não seja envergonhado!
- Que a retidão e a inocência me protejam,
pois em vós eu coloquei minha esperança!
- Libertai, ó Senhor Deus, a Israel,
de toda sua angústia e aflição!
- Glória ao Pai e ao filho e ao Espírito Santo,
como era no princípio, agora e sempre. Amém.
Refrão 2 (advento)

H1, p. 10

Vem, Senhor, nos salvar,
vem sem demora nos dar a paz.
Refrão 3

H3, p. 394 mel. 5

Olhai pra mim, Senhor, e tende piedade,
vivo sozinho e infeliz.
Vede, Senhor, minha miséria e minha dor,
e perdoai os meus pecados.
SALMO 27(26) Dom
"Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nada nos separará do amor que Deus nos deu por
meio de Jesus Cristo" (Rm 8,31.35).
No meio das nossas dificuldades e lutas, Deus é a garantia da vitória. Cantemos nossa
confiança de que veremos a bondade do Senhor na terra dos vivos.
O Senhor é minha luz,
ele é minha salvação.
Que poderei temer?
Que poderei temer?
1. O Senhor é minha luz,
ele é minha salvação.
O que é que vou temer?
Deus é minha proteção.
Ele guarda minha vida:
eu não vou ter medo, não. (bis)
2. Quando os maus vêm avançando,
procurando me acuar,
desejando ver meu fim,
só querendo me matar.
Inimigos opressores
é que vão se liquidar. (bis)
3. Se um exército se armar
contra mim, não temerei.
Firme está meu coração,
sempre firme ficarei.
Se estourar uma batalha,
mesmo assim confiarei. (bis)
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4. A Deus peço uma só coisa,
sei que ele vai me dar:
habitar na sua casa
todo tempo que eu durar,
para provar sua doçura
e no templo contemplar. (bis)
5. Ele vai me dar abrigo,
em sua casa vou morar.
Nestes tempos de aflição
sei que vai me agasalhar,
me escondendo em sua tenda,
para na rocha eu me firmar. (bis)
6. A cabeça eu tenho erguida,
mesmo em meio de inimigos.
Ofereço um sacrifício,
pois livrou-me dos perigos.
Canto hinos com a viola,
o meu salmo a Deus eu digo. (bis)
7. Ó Senhor, ouve o meu grito
e de mim tem compaixão.
Eu te falo confiante,
firme está meu coração.
Eu procuro é tua face,
não me tires tua visão. (bis)
8. Em tua ira não me enxotes.
Só tu podes me ajudar.
Não me deixes enjeitado,
vem, Senhor, me segurar.
Se meus pais me abandonarem,
sei que vens me agasalhar. (bis)
9. Vem, me ensina teus caminhos
e me mostra a boa estrada.
Me protege do inimigo
que só pensa coisa errada.
Falsidade estão tramando,
tenho a vida amargurada. (bis)
10. Sei que eu hei de ver, um dia,
a bondade do Senhor:
lá, na terra dos viventes,
Viverei no seu amor.
'Spera em Deus! Cria coragem!
'Spera em Deus que é teu Senhor! (bis)
11. Glória ao Pai que nos acolhe,
glória a Cristo Salvador.
Igualmente demos glória
ao Espírito de amor.
Deus é Mãe que nos consola,
cantaremos seu louvor. (bis)
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Refrão 2 (novena de Natal)
O Senhor há de chegar,
sua estrela já brilhou,
sigamos sua luz,
sigamos sua luz!
Refrão 3 (natal)
Entre nós Jesus nasceu,
cantem glória a nosso Deus.
Amém, aleluia!
Amém, aleluia!
Refrão 4 (festa da Epifania)
O Senhor se revelou,
sua estrela apareceu,
sigamos sua luz,
sigamos sua luz!
Refrão 5 (batismo do Senhor)
Hoje o Pai nos revelou
Jesus Cristo no Jordão.
Amém, aleluia!
Amém, aleluia!
Refrão 6 (festa da páscoa)
O Senhor ressuscitou,
era noite e o sol raiou,
amém, aleluia,
amém, aleluia!
Refrão 5 (festas dos santos)
O caminho dos seus santos
vem, Senhor, nos ensinar,
a boa estrada vem
a todos vem mostrar.
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SALMO 29(28) – Lam

H1, p. 10

"Do céu veio uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado" (Mateus 3,17).
Este antigo salmo canta a presença de Deus na tempestade, nos raios e nos trovões. Por meio
do seu simbolismo, expressemos nossa alegria pela força de Deus que vence tudo o que é
contrário à vida e à paz.
Nas graça do Senhor mergulhados
fomos batizados no Espírito Santo.
- Filhos de Deus, tributai ao Senhor,
tributai-lhe a glória e o poder!
- Dai-lhe a glória devida ao seu nome;
adorai-o com santo ornamento!
- Eis a voz do Senhor sobre as águas,
Eis a voz do Senhor com poder!
- Eis a voz do Senhor majestosa,
Sua voz no trovão reboando!
- Eis que a voz do Senhor quebra os cedros,
o Senhor quebra os cedros do Líbano.
- Faz o Líbano saltar qual novilho
E o Sarion como um touro selvagem!
- Eis a voz do Senhor lança raios,
voz de Deus faz tremer o deserto,
- Voz de Deus que contorce os carvalhos,
no seu templo os fiéis bradam: "Glória!"
- É o Senhor que domina os dilúvios,
O Senhor reinará para sempre.
- Que o Senhor fortaleça o seu povo,
E abençoe com a paz o seu povo!
- Glória ao Deus presente em toda a terra,
A Jesus que o Pai nos enviou,
ao Espírito, de Deus amor materno,
toda graça, toda honra e louvor.
Refrão 2 (epifania e batismo do Senhor)
Nas águas do Jordão mergulhados,
fomos batizados no Espírito Santo.
Refrão 3 (páscoa e pentecostes)
Derrama sobre nós o teu Espírito,
venha sobre nós a tua paz, ó Senhor!
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SALMO 30(29) Lam e Mim
"O Deus de toda graça, depois de sofrerem um pouco, ele os restabelecerá e os confirmará
com força e salvação" (1Pd 5,10).
Deus não deixou seu Filho Jesus entregue ao poder da morte. Agradeçamos a ele por nos
libertar após cada situação difícil. Ele cuida da vida dos seus filhos.
Cai a tarde, vem a noite,
a tristeza, o pranto, a dor;
de manhã renasce o sol,
novo dia, alegria!
1. Senhor,
grandes coisas direi eu de ti,
porque
me livraste e não permitiste
que os maus
rissem, fazendo pouco de mim!
2. Senhor,
eu por ti clamei e me curaste;
minha vida,
do lugar onde os mortos residem,
só tu
me tiraste e me libertaste!
3. Cantai,
santos todos, dai glória ao Senhor!
Sua raiva
é um momento e logo acabou;
bondade,
toda a vida perdura o amor!
4. Seguro,
eu dizia: jamais tremerei!
Favor,
me cobriste de honra e poder.
Teu rosto
escondeste e eu me apavorei...
5. Piedade
a meu Deus eu estou a implorar...
Vantagem,
por acaso, na morte haverá?...
O pó
dos meus ossos irá te louvar?!...
6. Senhor,
piedade, vem me socorrer!
Minha dor
e meu pranto mudaste em prazer;
teu nome
para sempre eu irei bendizer!
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SALMO 31(30) - Fá

H2, p. 28

"Pai, tudo está consumado. Em tuas mãos entrego o meu espírito" (Lc 23,46).
Com Jesus na cruz, entreguemos nas mãos do Pai o grito de todos os condenados à morte.
Que o Senhor responda ao clamor dos sofredores.
Eu me entrego, Senhor, em tuas mãos
e espero pela tua salvação!
1. Junto de ti, ó Senhor, eu me abrigo,
não tenha eu de que me envergonhar;
por tua justiça me salva e teu ouvido
ouça meu grito: "Vem logo libertar!"
2. Sê para mim um rochedo firme e forte,
uma muralha que sempre me proteja;
por tua honra, Senhor, vem conduzir-me,
vem desatar-me, és minha fortaleza!
3. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito,
ó Senhor Deus, és tu quem me vai salvar;
tu não suportas quem serve a falsos deuses,
somente em ti, ó Senhor, vou confiar!
4. Por teu amor vou dançar de alegria,
pois bem que olhaste pra minha opressão;
não me entregaste nas mãos do inimigo,
meus pés firmaste em boa posição.
5. Tem piedade, Senhor, deste oprimido,
dói-me a vista, garganta e coração;
a minha vida se acaba em tristeza,
gemo e definho, meus anos lá se vão...
6. Meus opressores são tantos, que eu me acanho,
de mim se enojam vizinhos e amigos;
quem me encontra na rua vira a cara,
sou feito um traste, de todos esquecido.
7. Por toda parte ouço gente cochichando,
apavorado não sei pr'onde correr;
eles se juntam e contra mim conspiram,
estão tramando, já sei que vou morrer...
8. De minha parte, Senhor, em ti confio,
tu és meu Deus, meu destino, em tuas mãos!
Vem libertar-me de quantos me perseguem,
por teu amor, faz brilhar tua salvação!
9. Não me envergonho, Senhor, de te implorar,
envergonhados eu veja os malfazejos,
emudecidos na região dos mortos,
quem contra o justo só fala com desprezo!
10. Oh! Como é grande, Senhor, tua bondade!
Publicamente abençoas quem te busca;
tu os escondes em tua própria tenda,
e das más línguas e intrigas os ocultas.
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11. Bendito seja o Senhor que tanto fez,
em meu favor maravilhas operou!
Em minha angústia dizia: "Excluiu-me!"
Mas tu ouviste meu grito e meu clamor.
12. Amai a Deus! O Senhor guarda os fiéis!
Vão pagar caro os soberbos, seus rivais!...
De coração sede firmes, corajosos,
vós todos que no Senhor sempre esperais!
13. Glória a Deus Pai porque tanto nos amou,
glória a Jesus que se deu por nosso bem,
glória ao Divino, que é fonte deste amor,
nós damos glória agora e sempre. Amém!
Refrão 2 (para a comemoração das santas) com melodia do H3, p. 121
Esta moça pensa bem,
Cf. Mt 25,1-13
é das cinco de juízo,
com sua lâmpada acesa,
se encontrou com Jesus Cristo!
SALMO 32(31) - Rem

H2, p. 29

"Se dizemos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós"
(1Jo 1,8).
Proclamemos a misericórdia do Senhor que nos perdoa e nos salva gratuitamente. Ele nos dá
força para enfrentar e vencer as situações difíceis e opressões que sofremos.
1. Feliz aquele a quem Deus perdoa,
quem de suas culpas recebeu perdão.
Feliz aquele a quem Deus não condena,
e que é sincero no seu coração. (bis)
2. Enquanto eu não confessei minhas culpas,
o dia inteiro fiquei a chorar;
me castigavas, Deus, e minhas forças
eram sereno no sol a secar. (bis)
3. Os meus pecados, então, confessei,
minha maldade não te escondi:
Tu perdoaste todas minhas faltas,
pois confessar-te tudo eu resolvi. (bis)
4. Os que te amam, quando angustiados,
devem assim fazer sua oração...
e podem vir as ondas mais pesadas,
grandes tormentos não os ferirão. (bis)
5. Tu és, ó Deus, o meu esconderijo,
tu quem me livras de toda aflição;
porque, ó Deus, tu me tens protegido,
bem alto eu canto a tua salvação! (bis)
6. Deus disse: "Eu vou te mostrar o caminho,
por onde andares, vou te ensinar...
Não sejas feito um burro sem juízo
e de cabresto e rédea a precisar!" (bis)
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7. Sofrem os maus, mas quem confia em Deus
do seu amor recebe a proteção;
vós que sois justos gritai de alegria,
ficai contentes, fazei louvação! (bis)
8. Pelo que Deus tem feito, alegrai-vos,
vós que honestos sois de coração!
Sua compaixão a nós se revelou,
e os perdoados fazem louvação! (bis)
SALMO 33(32) (melodia do salmo 113: louvai, ó servos...) Do
"Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada foi criado" (Jo 1,3).
Agradeçamos ao Senhor o seu amor que se revela na criação do mundo, na caminhada de
libertação do seu povo e em nossa vida.
1. Alegres vibrem no Senhor, ó justos,
pois a vocês fica tão bem louvar,
com a guitarra ao Senhor celebrem,
com violões pra ele vão tocar!
2. Um canto novo cantem ao Senhor,
toquem com arte na festividade,
pois a Palavra do Senhor é certa
e sua obra toda é verdade!
3. O seu prazer consiste na justiça
e seu amor preenche toda a terra,
o céu foi feito pela sua Palavra,
sua boca sopra e surgem as estrelas!
4. Do mar as águas ele é quem represa
e os oceanos o Senhor contém;
que a terra inteira o respeite e o tema
e os moradores deste chão também!
5. Fala o Senhor e as coisas acontecem
e o que ele manda faz-se de repente;
ele desfaz os planos das nações,
mas seu projeto dura eternamente!
6. Feliz nação que tem Deus por Senhor,
feliz o povo que o tem por herança!
De lá do céu contempla o mundo todo
e os corações o seu olhar alcança!
7. Ninguém se salva pela própria força,
nem o valente, nem o poderoso;
para salvar, as armas nada valem
e seu poder é sempre enganoso.
8. O Senhor vela por quem o respeita,
por quem espera pelo seu amor,
para livrar da morte sua vida
e sustentá-lo em tempo de horror.
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9. Por isso nós por ele esperamos,
é nosso auxílio e nossa proteção!
E no seu nome é que nós confiamos,
nele se alegra o nosso coração!
10. O teu amor repouse em nós, Senhor,
tal como está em ti nossa esperança!
Ao Pai, ao Filho e ao Divino amor
todo louvor e toda a confiança!
SALMO 34(33) – Lá
"Venham para mim todos vocês que estão cansados de carregar o peso do seu fardo, e eu lhes
darei descanso" (Mt 11,28).
Bendigamos ao Senhor que escuta a oração dos empobrecidos e liberta os oprimidos.
Façamos nossa a experiência da intimidade com Deus que o salmista revela e Maria
desenvolve na sua ação de graças ao Senhor.
Bendirei ao Senhor todo o tempo,
minha boca vai sempre louvar,
a minh'alma o Senhor glorifica
os humildes irão se alegrar.
1. Vamos juntos dar glória ao Senhor
e ao seu nome fazer louvação.
Procurei o Senhor, me atendeu,
me livrou de uma grande aflição.
Olhem todos pra ele e se alegrem,
todo o tempo sua boca sorria.
Este pobre gritou e ele ouviu,
fiquei livre da minha agonia.
2. Acampou na batalha seu anjo,
defendendo seu povo e o livrando,
provem todos, pra ver como é bom,
o Senhor que nos vai abrigando.
Povo santo, adore o Senhor,
aos que o temem nenhum mal assalta.
Quem é rico empobrece e tem fome,
mas a quem busca a Deus, nada falta.
3. Ó meus filhos, escutem o que eu digo
pra aprender o temor do Senhor.
Quem de nós que não ama sua vida,
e a seus dias não quer dar valor?
Tua língua preserva do mal
e não deixes tua boca mentir.
Ama o bem e detesta a maldade,
vem a paz procurar e seguir.
4. Sobre o justo o Senhor olha sempre,
seu ouvido se põe a escutar;
que teus olhos se afastem dos maus,
pois ninguém deles vai se lembrar.
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Deus ouviu quando os justos chamaram
e livrou-os de sua aflição.
Está perto de quem se arrepende,
ao pequeno ele dá salvação.
5. Para o justo há momentos amargos,
mas vem Deus pra lhe dar proteção.
Ele guarda com amor os seus ossos;
nenhum deles terá perdição.
A malícia do ímpio o liquida,
quem persegue o inocente é arrasado.
O Senhor a seus servos liberta,
quem se abriga em Deus é poupado.
6. Glória a Deus criador que nos ama,
glória a Cristo que é nosso bem,
e ao Espírito, amor e ternura,
desde agora e pra sempre. Amém!
Refrões para festas e memórias dos santos e santas:
melodia do H3, p. 248
Refrão 2 (tempo comum)
Tu sabes, Senhor, o quanto eu te amo,
o quanto eu te quero, te adoro, Senhor!
Só tu tens palavras de vida eterna,
a quem nós iremos, a quem nesta terra?...

cf. Jo 21,17;6,68

Refrão 3 (mártires)
Os justos elevam a Deus o seu grito,
e o Deus que liberta escuta o clamor;
bem perto está Deus e salva o abatido,
de suas angústias o livra o Senhor.
Refrão 4 (para festas dos apóstolos)
Vão mundo afora pregando o evangelho,
bem junto a vocês eu sempre estarei.
Até o final do tempo que passa,
nos diz o Senhor, estou com vocês!

Cf. Mt 28,16-20

Refrão 5 (para festas dos santos)
Não foram vocês os que me escolheram.
Fui eu, ao contrário, que os escolhi!
Pra que vocês vão e dêem bom fruto,
um fruto que vingue, os constituí!

cf. João 15,16
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SALMO 36(35, 6-11

Mi

H3, p. 395, mel 8

“Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida” (Jo 8,12).
Rezemos em comunhão com todas as pessoas que têm sede e procuram uma fonte. Que o
Senhor seja uma fonte de água viva para matar nossa sede.
Em vós, ó Senhor, esperamos,
da nossa vida vós cuidareis.
- Vosso amor chega aos céus, ó Senhor,
chega às nuvens a vossa verdade.
- Como as altas montanhas eternas
é a vossa justiça, Senhor.
- Os vossos juízos superam
os abismos profundos dos mares.
- Os animais e os humanos salvais:
quão preciosa é, Senhor, vossa graça!
- Eis que os filhos dos homens se abrigam
sob a sombra das asas de Deus.
- Na abundância de vossa morada,
eles vêm saciar-se de bens.
- Vós lhes dais de beber água viva,
na torrente das vossas delícias.
- Pois em vós está a fonte da vida,
e em vossa luz contemplamos a luz.
- Conservai aos fiéis a vossa graça
e aos retos, a vossa justiça
- Toda glória, ó Deus, nós vos damos,
e louvores alegres cantamos.
Refrão 2
Quem me segue não anda nas trevas,
mas terá a luz da vida.
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SALMO 40(39) - H3, p. 164 Do
"Pela vontade de Deus, nós fomos santificados no oferecimento do corpo de Cristo" (Hb
10,10).
Demos graças ao Senhor que nos chamou a ser instrumentos dele com Cristo para a salvação
do mundo. Peçamos que Ele venha sempre em socorro da nossa fraqueza.
Eis que venho, ó Senhor,
pra fazer tua vontade!
1. Ansioso eu esperei pelo Senhor:
o Senhor se abaixou e ouviu meu grito.
De um profundo lamaçal ele tirou-me;
pôs meus pés sobre um rochedo, onde eu me firmo.
2. Ele pôs na minha boca um canto novo,
um louvor a nosso Deus irei cantar.
Vendo isso muita gente vai temer,
muita gente no Senhor vai confiar!
3. É feliz quem pôs em Deus sua confiança
e não vai atrás do engano dos soberbos;
incontáveis são, Senhor, tuas maravilhas,
eu quisera enumerá-las, mas me perco.
4. Tu não queres sacrifício, nem oferta,
mas em troca me abriste o ouvido:
"Eis-me aqui para fazer tua vontade!"
Tua Lei, dentro em meu peito, está escrita.
5. E na grande assembléia eu não calei,
não calei tu bem o sabes, ó Senhor,
proclamei tua justiça e salvação,
disse a todos tua verdade e teu amor.
6. Não me negues, ó Senhor, tua compaixão,
teu amor, tua verdade me protejam;
as desgraças e os pecados me acurralam,
minhas forças e meu coração fraquejam.
7. Ó Senhor, vem socorrer-me, vem depressa!
Com m'ia vida eles querem acabar;
eles tramam contra mim, de mim se riem,
mudos, mortos de vergonha hão de ficar.
8. Quem te busca, salte e dance de alegria:
"O Senhor, sim, que é grande!" é voz dos pobres;
um coitado eu sei que sou, mas tu me amas,
ó meu Deus, meu Salvador, vem, não demores!
9. Glória ao Pai, que em Jesus nos escolheu,
glória a Cristo, que por nós se entregou
e ao Espírito, que um dia nos ungiu,
deste povo consagrado o louvor!
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Refrão 2 (semana santa)
O autor da nossa fé,
quem nos leva à perfeição,
aceitou sofrer na cruz,
desprezando a humilhação,
à direita de Deus Pai
é sua glorificação!
Refrão 3 (mártires)
Concelebre toda a Igreja
quem chegou à perfeição,
dando vida como Cristo,
sem temer perseguição;
com Jesus ressuscitado
é sua glorificação.
SALMO 41(40), 2-4.11-14
H4, 276
“Eu quero a misericórdia, e não o sacrifício” (Mt 9,13)
Bendigamos ao Senhor pelos sinais de sua misericórdia na vida de tantas pessoas que
enfrentam a doença e lutam para viver.
Eu tive fome e me deram de comer,
eu tive sede e me deram de beber,
adoentado, visitar vocês vieram!
Venham, venham, benditos do meu Pai,
quanto fizeram aos irmãos, a mim fizeram!
1. Feliz é quem cuida do fraco e do indigente,
no dia do horror o Senhor salva essa gente.
O guarda e mantém chei’de vida e contente
e não vai dar gosto a inimigo malquerente,
e quando estiver em sua cama bem doente,
bem junto a seu leito o Senhor está presente.
Piedade, Senhor, me levante eu prontamente
e possa pagar a quem deve justamente;
e assim reconheça que me amas certamente,
se o meu inimigo não triunfar da gente.
Que tu me conserves assim inteiramente
e em tua presença me guardes para sempre.
Bendito será o Senhor que é Deus da gente,
bendito será desde agora e para sempre!
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SALMO 42(41)

Fá

H2, p. 30

"Quem tiver sede venha a mim, e beba aquele que crê em mim" (Jo 7,37).
Façamos nossa a súplica do exilado e do migrante saudoso da sua terra e da sua
comunidade. Que cada dia se reavive em nós a caminhada para as fontes do batismo e o
desejo da intimidade com o Senhor.
A minh'alma tem sede de Deus,
pelo Deus vivo anseia com ardor:
quando irei ao encontro de Deus
e verei tua face, Senhor?...
1. A ovelha sedenta procura o riacho,
a minh'alma suspira por Deus, meu amparo!
Dor e lágrimas são noite e dia meu pão,
"Onde está o teu Deus?", ouço só gozação.
2. As saudades que sinto me fazem chorar,
quanta coisa se foi, não é bom nem lembrar...
Quando a gente andava pra casa de Deus,
era festa, alegria, louvores, um céu!
3. Por que estás abatida e confusa, ó minh'alma?...
Canta esta esperança: "Meu Deus, tu me salvas!"
Se a tua esperança é o Deus que te salva,
por que estás abatida e confusa, ó minh'alma?...
4. A minh'alma se curva por dentro de mim,
qual montanha me faz só lembrar-me de ti...
Entre fontes e montes, saudades de ti,
pequenina montanha, mais nunca te vi!...
5. São cascatas que estrondam e abismos que ecoam,
sobre mim tuas vagas, tuas ondas reboam.
Pelo dia o Senhor vai mandar seu amor,
pela noite a meu Deus vou fazer meu clamor.
6. Digo a Deus: "Meu rochedo, por que me esquece?
O inimigo me oprime e minh'alma esmorece"...
Minha vida esmagam os meus opressores,
"Onde está o teu Deus?", ouço sempre agressores.
7. Por que estás abatida e confusa, ó minh'alma?
Canta esta esperança: "Meu Deus, tu me salvas!"
Glória ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo,
Mãe que escuta o lamento e me enxuga este pranto.
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SALMO 43(42) – Fá

mel do salmo 42

"Eu, a luz, vim ao mundo para que aquele que crê em mim não permaneça nas trevas" (João
12,46).
Peçamos que o Senhor nos guie com a sua luz e nos sustente com a sua força, para que, em
meio às dificuldades da vida, coloquemos nele a nossa esperança.
A minh'alma tem sede de Deus,
pelo Deus vivo anseia com ardor:
quando irei ao encontro de Deus
e verei tua face, Senhor?...
1. Vem julgar-me, Senhor, minha causa defende.
É cruel, é perversa e bem falsa essa gente.
És ó Deus, meu abrigo, por que me repeles?
O inimigo me oprime, a minh'alma esmorece.
2. A tua luz e verdade me sirvam de guia
pra montanha onde moras, meu Deus, que alegria!
Ao altar de meu Deus tão contente eu irei,
com prazer ao violão meu louvor cantarei.
3. Por que estás abatida e confusa, ó minh'alma?
Canta esta esperança: "Meu Deus, tu me salvas".
Glória ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo,
Mãe que escuta o lamento e me enxuga este pranto.
(Obs.:) Quando o salmo 42 é seguido pelo 43, se omite a doxologia
no final do salmo 42.
SALMO 45(44) – Lam
"Felizes os convidados para as núpcias do Cordeiro" (Ap 19,9).
Lembrando o cântico do casamento de um rei com uma princesa estrangeira, celebremos a
aliança que Deus fez conosco, representada como relação de casamento.
De alegria vibrei no Senhor,
pois vestiu-me com sua justiça,
adornou-me com jóias bonitas,
como esposa do rei me elevou. (bis)
1. Transborda o meu coração
em belos versos ao rei,
um poema, uma canção
c'o a língua escreverei:
de todos és o mais belo,
a graça desabrochou
em teu semblante, em teus lábios,
pra sempre Deus te abençoou.
2. Valente, forte, herói,
pela verdade a lutar,
a justiça a defender,
vitorioso serás.
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Lutas com arma e poder,
o inimigo a correr,
eterno é teu trono, ó Deus,
é retidão a valer!
3. Amas, ó rei, a justiça,
odeias sempre a maldade;
com o óleo da alegria
ungiu-te o Deus da verdade.
Os mais suaves perfumes
as tuas vestes exalam;
no teu luxuoso palácio
belos acordes te embalam!
4. Princesas são tuas damas,
a mãe-rainha lá está
toda de ouro adornada,
à sua direita a pousar...
"Escuta, ó filha, atenção!
O rei de ti se encantou,
esquece os teus, tua casa,
adora o rei, teu Senhor!"
5. "Gente importante de longe
vem te homenagear!"
Eis a princesa tão linda,
vestida em ouro a brilhar.
Em meio às damas de honra
ao rei vai se apresentar,
por entre grande alegria
vai no palácio entrar.
6. Lugar que foi de teus pais
teus filhos vão ocupar,
herdeiros do teu poder
a terra vão governar...
Teu nome eu celebrarei,
os povos se unirão,
os pais, os filhos, sem fim,
teu nome, ó rei, louvarão!
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SALMO 46(45) – Dom
"E lhe darão o nome de Emanuel, que significa Deus-conosco" (Mt 1,23).
Cantando este antigo hino de Sião, expressemos nossa confiança na presença do Senhor em
meio a nossas lutas. Ele é nossa paz.
1. Nosso Deus é nossa força,
nosso Deus é nosso abrigo,
um socorro sempre alerta
contra todos os perigos;
treme a terra, ruge o mar,
não tememos seus bramidos. (bis)
O Senhor dos que combatem
é conosco, está com a gente,
ele é nossa fortaleza,
é o Deus que nos defende!
2. Corre um rio de alegria
pra Cidade onde está Deus.
Deus está bem lá no meio,
ninguém pode com os seus;
raia o dia, ele os socorre,
vence o mundo a voz dos céus! (bis)
3. Venham ver suas maravilhas,
ele acaba toda guerra,
despedaça carros e armas,
joga tudo na fogueira;
tenham paz, pois eu sou Deus,
mais que os povos, mais que a terra! (bis)
4. Glória ao Deus dos pequeninos
que confunde os poderosos,
glória ao Filho bem-amado,
que é de Deus e é dos nossos;
glória ao Espírito Santo,
por seus feitos grandiosos! (bis)
Refrão 2
O Senhor é nossa paz,
é conosco está com a gente,
ele é nossa fortaleza,
é o Deus que nos defende!
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SALMO 47(46) - 1ª versão - Sol
"Deus o exaltou, e lhe deu um nome acima de todo nome; para que toda língua confesse que
Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai" (Fl 2,9).
No Antigo Testamento, este hino convidava todos os povos a reconhecer a soberania do
nosso Deus. Hoje cantamos o poder do Senhor que se revela, conduzindo o mundo inteiro ao
seu plano de amor.
Povos todos do universo batam palmas,
soltem gritos de alegria, aleluia!
1. Ele é o Deus altíssimo,
soberano, rei, Senhor.
Povos todos do universo
num só povo congregou.
2. Num só povo congregou
as nações que ele venceu.
Deu a terra como herança
a este povo que escolheu.
3. Deus subiu por entre aplausos,
com trombetas a tocar.
Cantem salmos ao Senhor,
todos juntos, sem cessar.
4. Toquem músicas alegres
ao Senhor que é rei da terra,
cada povo do universo
do seu trono ele governa.
5. Reuniu todas as gentes
com os filhos de Abraão,
pois só ele é Deus altíssimo:
tem os reis em sua mão.
6. Glória ao Pai que nos anima
e a seu Filho vencedor.
Seu Espírito é coragem,
força que nos libertou.
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SALMO 47(46) - 2ª versão
1. Batam palmas povos todos com alegria,
Batam palmas ao Senhor!
Celebrando ao Senhor Deus com euforia,
Batam palmas ao Senhor!
Pois o altíssimo Senhor é o mais sublime,
Batam palmas ao Senhor!
Sobre a terra, nosso Deus é o rei supremo,
Batam palmas ao Senhor!
Com alegria, com gratidão,
Ao nosso Deus e nosso rei a saudação (bis)
2. Sobre os povos nos fez ele vencedores, batam palmas...
Sob os pés nós temos hoje seus senhores! batam palmas...
Escolheu pra nós a terra como herança, batam palmas...
Grande orgulho do seu povo que ele ama! batam palmas...
3. Vai subindo, aclamando para o trono, batam palmas...
A trombeta marcial anunciando! batam palmas...
Com a harpa ao Senhor cantem louvores, batam palmas...
Porque Deus é o grande rei da terra toda! batam palmas...
4. No seu trono glorioso está sentado! batam palmas...
Sobre todas as nações é seu reinado! batam palmas...
Os governos se reúnem com os pobres, batam palmas...
Pois é Deus o dono desses poderosos! batam palmas...
SALMO 48(47) - 1ª versão - Fá
"Por meio da Igreja, se revela a imensa sabedoria de Deus" (Ef 3,10).
Este antigo cântico dos peregrinos a Sião, seja nosso louvor ao Senhor por nos reunir na
comunidade, fazendo-nos descobrir no meio dos irmãos a força da sua presença.
1. Muito grande é o meu Senhor,
sempre digno de louvor,
na cidade onde ele mora:
esta tão linda montanha,
esta esplêndida colina,
onde o povo todo adora. (bis)
2. És, Sião, seu monte santo,
junto ao céu bem situado,
és mansão do grande Rei.
Em tuas fortes cidadelas
revelaste seu poder.
Lá um abrigo eu encontrei. (bis)
3. Eis que os reis de toda a terra
se aliaram para a luta.
Todos juntos avançaram.
Mal a viram, os inimigos,
de pavor estremeceram.
Perturbados, debandaram. (bis)
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4. Como as dores da mulher
que já está sofrendo o parto,
uma angústia os invadiu.
Semelhante ao violento
vento leste, que de Társis
os navios destruiu. (bis)
5. O que ouvimos dos antigos,
nós ficamos contemplando:
Deus habita esta cidade.
A cidade do Senhor,
glorioso e poderoso
para toda a eternidade. (bis)
6. Recordamos, Senhor Deus,
teu amor, tua bondade,
lá no meio do teu templo,
pra louvar teu nome santo.
Vai também nosso louvor
pela terra em todo tempo. (bis)
7. O teu braço poderoso
faz justiça para todos,
sem parar um só momento.
As cidades de Judá
fiquem cheias de alegria
com teus justos julgamentos. (bis)
8. Vinde ao monte de Sião,
fazei volta ao seu redor.
Suas torres contemplai.
Observai com atenção
suas sólidas muralhas,
seus palácios visitai. (bis)
9. Pra contar às gerações
como é grande o nosso Deus,
que nos vela noite e dia.
Ele é o nosso Deus:
desde sempre e para sempre.
Seja ele o nosso guia! (bis)
10. Demos glória ao Criador,
que nos ama e nos liberta,
e a seu Filho Salvador.
Ao Espírito Divino
demos glória todo o tempo,
proclamando seu louvor. (bis)
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SALMO 48(47) - 2ª versão

Sib

H3, p. 394, mel 5

Nós recebemos, Deus, vossa misericórdia
no interior do vosso templo.
Vosso louvor se estende aos confins da terra,
em vossas mãos está a justiça.
- Grande é o Senhor e muito digno de louvores
na cidade onde ele mora;
- seu monte santo, esta colina encantadora,
é a alegria do universo.
- Monte Sião no extremo norte situado,
és habitação do grande Rei!
- Deus revelou-se em suas fortes cidadelas
um refúgio poderoso.
- Pois eis que os reis da terra se aliaram,
e todos juntos avançaram;
- mal a viram, de pavor estremeceram,
debandaram perturbados.
- Como as dores da mulher sofrendo parto,
uma angústia os invadiu;
- semelhante ao vento leste impetuoso,
que despedaça as naus de Társis.
- Como ouvimos dos antigos, contemplamos:
Deus habita esta cidade,
- a cidade do Senhor onipotente,
que ele a guarde eternamente!
- Recordamos, Senhor Deus, vossa bondade
em meio ao vosso templo;
- com vosso nome vai também vosso louvor
aos confins de toda a terra.
- Vossa direita está repleta de justiça,
exulte o monte de Sião!
- Alegrem-se as cidades de Judá
com os vossos julgamentos!
- Vinde a Sião, fazei a volta ao seu redor
e contai as suas torres;
- Observai com atenção suas muralhas,
visitai os seus palácios.
- para contar às gerações que hão de vir
como é grande o nosso Deus!
- O nosso Deus é desde sempre e para sempre:
será ele o nosso guia!
- Glória a Deus presente em toda a terra,
a Jesus que o Pai nos enviou,
ao Espírito de Deus amor materno,
toda graça, toda honra e louvor.
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SALMO 51(50) – Fa#m Lá

H2, p. 33

"Vou me levantar, e vou encontrar meu pai, e dizer a ele: Pai, pequei contra Deus e contra ti"
(Lc 15,18).
Reconheçamos que somos pecadores e peçamos ao Senhor que crie em nós um coração novo
e nos dê seu Espírito de santidade.
Senhor Deus, misericórdia!
1. Misericórdia de mim, Deus de bondade,
misericórdia por tua compaixão!
Vem me lavar das sujeiras do pecado,
vem me livrar de tamanha perdição!
Reconheço toda a minha maldade,
diante de mim a vastidão de minha ofensa...
Foi contra ti, meu Senhor, o meu pecado,
e pratiquei o que é mal em tua presença!
2. Bem sei da retidão dos teus mandados
e da verdade que teu falar propõe,
mas te lembras: eu nasci já na maldade
e no pecado concebeu-me minha mãe!
Que tu amas a verdade sei e sinto
e me ensinas o saber do coração;
vem me banhar com tua graça e serei limpo,
mais puro que um capucho de algodão!
3. Faz-me escutar uma palavra de alegria
e assim contentes vão dançar os ossos meus;
A minha culpa apagarás em pleno dia
e os meus pecados faz sumir dos olhos teus!
Cria em mim um coração imaculado,
não desprezes a poeira que criaste,
não me ponhas para fora do teu lado
e teu Espírito não se afaste deste traste!
4. Que teu perdão me inunde de alegria
e um espírito generoso me sustente;
ensinarei aos maus as tuas vias,
será imensa a procissão dos penitentes!
Vem me livrar de toda morte violenta
e tua justiça, ó meu Senhor, irei gritando;
abre meus lábios e esta boca bem atenta,
o teu louvor alegremente irá cantando!
5. Pois tu não queres sacrifício nem oferta,
meu sacrifício é meu espírito contrito.
Um coração que esmagado se converta.
Tu não desprezas, nem te vai despercebido!
Derrama, enfim, tuas graças em Sião,
vem, reconstrói as ruínas do teu povo;
aceitarás as oferendas e oblações,
Receberás em teu altar um culto novo!
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6. Louvor a ti, o universo todo adora,
tu és a paz, a vida plena e o perdão.
Do mundo inteiro vem a prece que te implora,
ó vem depressa e dá-nos tua salvação.
Refrão 2: Pequei, Senhor, misericórdia!
SALMO 57(56) - parte A - Sim
"Deus nos libertou das trevas e nos transportou ao reino do seu Filho bem amado" (Cl 1,13).
Em muitas partes do mundo, vivemos ainda no meio de "leões" que querem nos devorar.
Como os refugiados que procuram asilo num país amigo, corramos ao Senhor e lhe peçamos
proteção.
Misericórdia, meu Deus, misericórdia,
misericórdia de mim, misericórdia!
1. Pois, segurança em ti, ó Deus, procuro,
e proteção, só debaixo de tuas asas,
até que passe a desgraça, eu clamo a Deus
e o poder do Altíssimo me ampara!
2. Que lá do céu Deus me mande a salvação,
que lá do céu venha a minha liberdade;
quem me atormenta por Deus vai ser punido,
seu amor Deus me mostra, sua verdade.
3. Estou deitado no meio de leões,
que me rodeiam querendo devorar;
seus dentes são feito lanças, feito flechas,
sua língua, espada a cortar...
4. Pois uma rede armaram a meus passos,
minha cabeça baixei e fui em frente...
Para meus pés um buraco escavaram,
no buraco findou foi essa gente!
5. Ao Pai do céu demos glória todo dia,
e a seu Filho, Jesus, vamos louvar
e ao Espírito suave ventania,
meus irmãos, vamos todos festejar!
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SALMO 57(56) - parte B – Sim

(a mesma melodia da parte A)

"Vão por todo o mundo e proclamem o Evangelho a toda criatura" (Mateus 28,19.
O amor do Senhor por seu povo não conhece limites, nem barreiras. Apresentemos a Ele
nosso compromisso de cantar o seu amor continuamente em nosso dia-a-dia.
Até o céu chegue ó Deus a tua glória.
Vem governar nossa terra, nossa história!
5. Meu coração está firme, ó meu Deus,
meu coração está firme, eu vou cantar;
despertai todos, minha glória, meu violão,
meu cavaquinho, a manhã vou despertar!
6. Eu vou louvar-te entre os povos, ó Senhor,
entre as nações para ti eu vou tocar,
pois teu amor é maior do que os céus
tua verdade nas nuvens a chegar!
7. Ao Pai do céu demos glória todo dia
e a seu Filho, Jesus, vamos louvar,
e ao Espírito suave ventania,
meus irmãos, vamos todos festejar!
Doxologia (para a tempo do advento, natal e festas de Maria):
Ao Pai do céu demos glória todo o dia,
a quem nasceu de Maria eu vou louvar,
e ao Espírito, suave ventania,
meus irmãos, vamos todos festejar.
SALMO 61(60) – Do
"A quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna" (Jo 6,68).
Em comunhão com todas as pessoas que no mundo são obrigadas a viverem longe de sua
terra, peçamos ao Senhor que nos conduza e nos firme na segurança do seu amor.
1. Ó Deus escuta o meu grito,
atende agora minha prece,
do fim do mundo, um gemido
meu coração desfalece.
2. Me levarás a um rochedo,
pois para mim és abrigo
onde sozinho não chego,
defesa contra o inimigo!
3. Me hospedarei em tua Tenda,
debaixo de tuas asas,
pois me atendeste a promessa
e tua herança me passas!
4. Dias ao rei acrescenta,
eterno é seu poder,
perto de Deus que lhe aumente
felicidade a valer.
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5. Canto a teu nome este hino
e vou cumprindo meus votos.
Ao Pai, ao Filho, ao Divino
este meu canto devoto.
SALMO 62(61)

Re

H3, p. 168-9

"Não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus e creiam também em mim" (Jo 14,1)
Abandonemo-nos em Deus, com toda confiança. O nosso coração está inquieto enquanto não
repousa em seu amor.
Só em Deus a minha alma tem repouso,
porque dele é que me vem a salvação!
- Só em Deus a minha alma tem repouso,
porque dele é que me vem a salvação!
- Só ele é meu rochedo e salvação,
a fortaleza, onde encontro segurança!
- Até quando atacareis um pobre homem,
todos juntos procurando derrubá-lo,
- Como a parede que começa a inclinar-se,
ou um muro que está prestes a cair?
- Combinaram empurrar-me lá do alto,
e se comprazem em mentir e enganar;
- enquanto eles bendizem com os lábios,
no coração, bem lá no fundo, amaldiçoam.
R - Só em Deus a minha alma tem repouso,
porque dele é que me vem a salvação!
- Só ele é meu rochedo e salvação,
a fortaleza onde encontro segurança!
- A minha glória e salvação estão em Deus;
o meu refúgio e rocha firme é o Senhor!
- Povo todo, esperai sempre no Senhor,
e abri diante dele o coração.
- Todo humano a um sopro se assemelha,
o filho do homem é mentira e ilusão;
- se subissem todos eles na balança,
pesariam até menos do que o vento:
- Não confieis na opressão, na violência,
nem vos gabeis de vossos roubos e enganos!
- E se crescerem vossas posses e riquezas,
a elas não prendais o coração!
- Nosso Deus é um refúgio para nós!
Uma palavra Deus falou, duas ouvi:
"O poder e a bondade a Deus pertence,
pois pagais a cada um conforme as suas obras".
Glória a Deus presente em toda a terra
A Jesus que o Pai nos enviou
Ao Espírito de Deus amor materno
Toda graça, toda honra e louvor.
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Refrão 2 (tempo pascal):
Sobre nós venha, Senhor, o teu amor,
pois em ti nós esperamos, aleluia!
SALMO 63(62) - Dom
"Pai, aqueles que tu me deste, eu quero que eles estejam comigo onde eu estiver, para que eles
contemplem a minha glória que tu me deste" (Jo 17,24).
No meio dos perigos e das perseguições, pedimos justiça e que cresça em nós o desejo de
viver na intimidade com o Senhor Deus.
1. Meu Senhor, eu te procuro,
desde a escura madrugada.
A minh'alma está com sede,
de seu Deus tão apartada.
O meu corpo está sedento
como a terra esturricada. (bis)
2. Em tua casa eu te contemplo,
tua glória e teu poder.
Teu amor é minha vida:
vou louvar e agradecer.
Para o céu elevo as mãos,
desejando só te ver. (bis)
3. A minh'alma fica farta
como em grande refeição.
A alegria, nos meus lábios,
vai cantando uma canção.
Pela noite eu penso em ti:
perco o sono em oração. (bis)
4. Para mim foste um socorro,
nos momentos de aflição.
Me agasalho em tuas asas,
procurando proteção.
A minh'alma em ti se agarra.
me sustentas com tua mão. (bis)
5. Glória ao Pai que nos acolhe
e a seu Filho Salvador.
Igualmente demos glória
ao Espírito de amor.
Hoje e sempre, eternamente,
cantaremos seu louvor. (bis)
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SALMO 65(64)
Mi
"Toda a criação espera ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus" (Rm 8,19).
Pelo trabalho de Deus na natureza, na nossa vida e pelos benefícios que ele nos tem dado,
louvemos ao Senhor.
1. Ó Deus, mereces um hino,
no templo teu, em Sião.
A ti se cumprem os votos,
pois ouves nossa oração. (bis)
2. Todo mortal vem a ti,
por causa dos seus pecados.
Pecados fazem sofrer,
mas hão de ser perdoados. (bis)
3. Felizes os que convidas
para em tua casa morar.
Com os dons que lá encontramos
sabemos nos saciar. (bis)
4. A nós tu fazes justiça
e a todos queres salvar.
Tu és a nossa esperança
na terra toda e no mar. (bis)
5. Tu dás firmeza às montanhas
com teu imenso poder.
Acalmas o mar ruidoso
e os povos sabes conter. (bis)
6. Quem mora no fim do mundo
dos teus sinais é temente.
Em tudo pões alegria,
desde o nascente ao poente. (bis)
7. Visitas com chuva a terra
preparas a plantação.
Teus rios se enchem de água
garantes fartura em grãos. (bis)
8. Molhaste os regos da terra
e desmanchaste os torrões.
Com a chuva tudo fecundas,
abençoando os botões. (bis)
9. Teus dons coroam o ano
fecundos são os teus passos.
Até o deserto floresce
nos montes brotam os pastos. (bis)
10. Rebanhos cobrem os campos,
os vales vestem espigas.
Dão gritos de alegria
e entoam suas cantigas. (bis)
11. A ti, Senhor, damos graças
de ti nos vem todo bem.
Ó Deus da paz, te louvamos,
agora e pra sempre. Amém. (bis)
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SALMO 66(65) – Sol
“Deus coopera em tudo para o bem das pessoas que o amam e às quais ele chamou conforme
o seu plano de amor” (Rm 8,28).
Como o povo da Bíblia agradecia a aliança de amor que Deus fez com Israel, demos graças
por sua proteção maternal que nos conduz e nos salva.
Louvai a Deus, aleluia,
são grandes suas obras, aleluia.
- Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira,
cantai salmos a seu nome glorioso,
- dai a Deus a mais sublime louvação!
Dizei a Deus: “como são grandes vossas obras!”
- “Pela grandeza e poder de vossa força,
vossos próprios inimigos vos bajulam.
- Toda a terra vos adore com respeito
e proclame o louvor de vosso nome!”
- Vinde ver todas as obras do Senhor:
Seus prodígios estupendos entre os povos!
- O mar ele mudou em terra firme,
e passaram pelo rio a pé enxuto.
- Exultemos de alegria no Senhor!
Ele domina para sempre com poder,
- e seus olhos estão fixos sobre os povos:
que os rebeldes não se elevem contra ele!
- Nações, glorificai ao nosso Deus,
anunciai em alta voz o seu louvor!
- É ele quem dá vida à nossa vida,
e não permite que vacilem nossos pés.
- Na verdade, ó Senhor, vós nos provastes,
nos depurastes pelo fogo como a prata.
- fizeste-nos cair numa armadilha,
permitistes aos estranhos oprimir-nos.
- Nós passamos pela água e pelo fogo,
Mas finalmente vós nos destes um alívio!
- E cumprirei todos os votos que vos fiz.
As promessas que meus lábios vos fizeram.
- Todos vós que a Deus temeis, vinde escutar:
vou contar-vos todo bem que ele me fez!
- Quando a ele o meu grito se elevou,
já havia gratidão em minha boca!
- Se eu guardasse planos maus no coração,
o Senhor não me teria ouvido a voz.
- Entretanto, o Senhor quis atender-me
e deu ouvidos ao clamor da minha prece.
- Bendito seja o Senhor Deus que me escutou,
não rejeitou minha oração e meu clamor,
- nem afastou de mim o seu amor!
Bendito seja o nosso Deus, bendito seja!
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Refrão 2

La

(mel: a mesma do Sl 72: “Eis que vem....”H1, p. 13)

Ó Deus santo, toda terra te adore,
louvem o teu nome os povos todos.
SALMO 67(66) - Rem HL p. 35
"A luz verdadeira veio para iluminar todo homem que vem a este mundo" (Jo 1,9).
Pelos frutos da terra e pelas vitórias que o povo de Deus já conquistou em sua caminhada,
agradeçamos ao Senhor.
Tua bênção, Senhor, nos ilumine,
tua face, Senhor, sobre nós brilhe.
Teu poder encerra paz e retidão,
bênçãos e frutos por todo este chão.
1. Deus se compadece e de nós se compraz,
em nós resplandece seu rosto de paz.
2. Pra que o povo encontre, Senhor, teu caminho
e os povos descubram teu terno carinho.
3. Que todos os povos te louvem, Senhor,
que todos os povos te cantem louvor!
4. Por tua justiça se alegram as nações,
com ela governas da praia aos sertões.
5. Que todos os povos te louvem, Senhor,
que todos os povos te cantem louvor!
6. O chão se abre em frutos, é Deus que abençoa!
e brotem dos cantos do mundo esta loa!
7. Ao Pai demos glória e ao Filho também
louvor ao Espírito Santo. Amém
Refrão 2 (para a 5ª feira santa):
Ninguém pode se orgulhar a não ser nisto,
nos orgulhamos na cruz de Jesus Cristo,
nele está a vida e a ressurreição,
nele, a esperança de libertação.
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SALMO 68(67),1-24 - parte A Rem

H2, p. 36

"Se Deus é por nós, quem será contra nós?" (Rm 8,31)
Celebrando a manifestação do Senhor nas lutas das antigas tribos de Israel e nas procissões
do templo, adoremos a ele presente e atuante na caminhada do nosso povo.
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 só ele é quem diz:
quem ‘stava sozinho, família encontrou,
quem ‘stava oprimido, sua 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 sejais, 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!
(Só com a melodia do Aleluia):
Refrão 2 (natal )
O Senhor nos visitou, aleluia, aleluia!
Refrão 3 (páscoa)
O Senhor ressuscitou, aleluia, aleluia!
Refrão 4 (ascensão):
O Senhor subiu ao céu, aleluia, aleluia!
Refrão 5 (novena de Pentecostes):
Teu Espírito envia, aleluia, aleluia!
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Refrão 6 (festa de Pentecostes):
O Espírito do Senhor
o universo todo encheu,
tudo abarca em seu saber,
tudo enlaça em seu amor!
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!
Refrão 7 (comemoração dos santos e santas):
Parabéns aos(às) servidores(as)
que o Senhor, ao regressar,
encontrar bem vigilantes:
à sua mesa vão sentar!
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!
SALMO 68(67),25-36 - parte B Ré

Lc 17,7-10

H2, p. 37

Com este canto de procissão em direção ao santuário de Sião, unamo-nos em uma só voz
para bendizer a Deus, nosso pai e protetor.
1. Eis a procissão do Rei, nosso Deus,
ao seu santuário, seguido dos seus! (bis)
2. À frente, cantores, atrás, tocadores,
no meio vão jovens tocando tambores. (bis)
3. Uni-vos em coros, a Deus bendizei,
vós, moços e idosos, cantai vosso Rei! (bis)
4. Ó Deus, manifesta teu grande poder,
ofertas e dons irás receber! (bis)
5. Reprime os ferozes, os fortes que exploram,
que oprimem teus pobres e a guerra promovem. (bis)
6. Do sul e do norte os povos se achegam,
humildes se dobram, a ti, Deus, adoram. (bis)
7. Cantai ao Senhor, ó reinos da terra,
ao Deus poderoso, que tudo governa! (bis)
8. Seu grande poder nos céus resplandece,
ele é nosso Deus, quem nos fortalece! (bis)
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SALMO 70(69) - (salmo 40 B) Fá#m (melodia do salmo 40)
"Senhor, salva-nos! Estamos perecendo" (Mt 8,25).
Façamos nossa a súplica dos desprezados deste mundo e dos que são considerados sem
valor. O Senhor, amigo dos pobres, venha nos libertar!
Ó Senhor, dá-me tua mão,
não nos abandones, não.
1. Ó Senhor, vem socorrer-me e vem depressa!
Com minha vida eles querem acabar;
eles tramam contra mim, de mim se riem,
mudos, mortos de vergonha hão de ficar.
2. Quem te busca, salte e dance de alegria:
"O Senhor, sim, que é grande!" é voz dos pobres;
um coitado eu sei que sou, mas tu me amas,
ó meu Deus, meu Salvador, vem, não demores!
3. Glória ao Pai, que em Jesus nos escolheu,
glória a Cristo, que por nós se entregou,
e ao Espírito, que um dia nos ungiu,
deste povo consagrado o louvor!
Refrão 2:
Se Deus é do nosso lado,
que haveremos de temer?
SALMO 72(71) - 1ª versão Do
"Eles abriram seus tesouros e lhe ofereceram seus presentes" (Mt 2,11).
Pedindo ao Senhor que envie ao mundo o Messias, rei da Justiça e rei da paz, expressemos
nossa confiança de que pela nossa união o Senhor manifeste o seu reino.
1. Senhor, concede ao rei tua justiça
e ao filho dele dá sabedoria.
A fim de que governe retamente
os pobres, pra viverem na alegria.
Dos montes venha a paz para este povo
e das colinas desça a salvação.
Ele há de proteger os pequeninos,
vencendo quem lhes faz oposição.
2. Ele há de viver tanto quanto o sol
e como a lua: séculos sem fim.
Chegando qual chuvisco nas campinas,
caindo como a chuva no capim.
Justiça se verá no seu reinado
e nele sempre a paz florescerá.
Dominará de um mar a outro mar,
do rio ao fim da terra reinará.
3. Diante dele caem os inimigos
e, derrotados, vão lamber o chão.
Os reis de Társis, príncipes das ilhas,
tributos para ele pagarão.
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Os reis de lá da Arábia e de Sabá
virão oferecer os seus presentes.
Diante dele os reis vão se curvar
e a ele servirão todas as gentes.
4. Ao pobre que o invoca ele liberta
e aquele que ninguém quer ajudar.
Do fraco e do pequeno ele tem pena
e a vida da pobreza há de salvar.
Liberta-os da injustiça e da opressão.
Dará muito valor ao sangue deles.
Que viva e ganhe o ouro da Arábia.
Por isso, vão louvá-lo e agradecer-lhe.
5. Na terra haverá trigo com fartura,
subindo a plantação pelos outeiros,
lembrando a terra boa lá do Líbano.
E cresce o povo: planta de canteiro.
Seu nome vai ser sempre bem lembrado,
sua fama, como o sol, vai se elevando.
Será bendito por todos os povos
e as gentes o seu nome irão louvando.
6. Bendito sejas tu, Deus de Israel,
porque só tu nos podes dar vitória.
Tua fama será sempre conhecida
e a terra se encherá de tua glória.
Louvor a Deus, que aos povos se revela,
louvor ao Cristo, luz de toda gente,
também louvor e glória ao Santo Espírito,
e paz ao mundo todo, agora e sempre..
Refrão 2 (tempo do natal) H1, p. 13
Eis que vem o Senhor soberano,
tendo em suas mãos poder e glória.
Refrão 3 (Epifania) H1, p. 13
As nações do mundo inteiro te adoram,
tua paz imploram, Deus Salvador.
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SALMO 72(71) - 2ª versão - (samba reggae)
"O Espírito do Senhor... me consagrou para evangelizar os pobres" (Lc 4,18).
Salve, Olorum, nosso Deus!
Salve, ó Tupã, nossa luz!
Salve o Terreiro de irmãos,
o Rei da nação, saravá, meu Jesus!
Olê - olê - olá
São os filhos de Deus a brincar!
Olê - olê - olá
São as filhas de Deus a dançar!
Olê - olê - olá
Curumins e pajés a cantar!
Olê - olê - olá
Yaôs e babalorixás!
1. Dá, ó Deus, o poder de julgar
e teu Filho a justiça fará! (bis)
Com justiça ele vai governar,
o direito dos pobres salvar! (bis)
- Que os montes nos tragam a paz...
pois nas serras justiça se faz...
Que o Rei nossos pobres defenda! (bis)
Salve os filhos daquele que pena! (bis)
E o que nos oprime - ô
passe na moenda! (bis)
Como o sol ele dure pra sempre, ô,
Como a luz eternamente! (bis)
2. Como chuva ele baixe na erva,
qual garoa ele molhe essa terra! (bis)
No seu tempo a justiça floresça
e sua paz entre nós permaneça! (bis)
- Que ele reine por sobre os mares...
da Amazônia aos distantes lugares...
Seus rivais diante dele se abaixem! (bis)
Reis de longe a trazer-lhe homenagem! (bis)
Todos se ajoelhem - ô
as nações lhe agradem! (bis)
Pois o escravo a clamar libertou - ô
quem não tinha um protetor! (bis)

54/505

3. Ele tem compaixão do indigente,
salva a vida do índio que geme. (bis)
Da astúcia e violência ele os salva,
pois a vida do povo lhe é cara! (bis)
- Viva o Cristo e bendigam seu nome...
e haja muita fartura nos montes...
Que seu nome pra sempre se firme! (bis)
Feito o sol sua fama rebrilhe! (bis)
Seja uma bênção - ô
pra todos os países!(bis)
Ao Senhor, nosso Deus se bendiga - ô
Ele só faz maravilhas! (bis)
Bendigamos seu nome a toda hora, ô
cheia, a terra de sua glória! (bis)
SALMO 76(75) – Mim
"E vereis o Filho do Homem vir sobre as nuvens com grande poder e glória" (Mt 24,30).
Cantemos o poder do Senhor que se manifesta presente na história e dá vitória aos pequenos.
Verdade e amor, ternura e coragem,
É o Deus do trovão, é o Deus da aragem!
1. É o Deus de Judá, é o Deus de Israel,
respeita seu Nome o povo fiel!
2. Em Jerusalém fincou sua tenda,
no monte Sião está sua vivenda!
3. Pois despedaçou ali arco e flechas,
pôs fim ao escudo, à espada e às guerras!
4. Esplêndido és tu, famoso é teu nome,
ganhaste na guerra despojos aos montes!
5. Valentes tombaram e estão dormir,
nenhum dos guerreiros se viu resistir!
6. Ó Deus de Jacó, tão logo ameaças,
cavalos e carros parados esbarras!
7. És mesmo terrível, quem é que resiste
diante de ti, se irado insistes?
8. Do céu tu proclamas a tua sentença,
a terra, tremendo, se cala e contemplas!
9. Pois Deus se levanta, de pé vai julgar,
os pobres da terra vai todos salvar!
10. A fúria humana tu a despedaças
e os sobreviventes proteges e abraças!
11. Prometam e cumpram a Deus suas promessas,
quem deve ao terrível, lhe pague depressa!
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12. Pois ele o respiro dos grandes emperra,
terrível é Deus com os reis desta terra!
13. A Deus demos glória, a seu nome o louvor,
do Cristo a vitória, cantemos com amor!
14. Do Cristo a vitória cantemos com amor,
do Espírito a glória, o poder e o louvor!
Refrão 2 (vigília pascal)
A terra tremeu, a terra tremeu,
tremeu e parou, parou e ouviu:
Refrão 3 (tempo pascal)
O céu e a terra te cantem louvores,
venceu o amor, amém, aleluia!
SALMO 77(76) Melodia do salmos 42(43): “a minh’alma...”
“Levantem a cabeça. É a salvação que se aproxima”(Lc 21,28)
Recordando as maravilhas que Deus fez para libertar o povo antigo, expressemos nosso grito
e nossa confiança de que ele é nossa defesa e nossa salvação.
Ao Deus vivo elevo meu grito,
ao meu Senhor faço ouvir meu clamor;
ele escuta mi’a voz, meu gemido,
eu confio em nosso Senhor!
1. Eu elevo pra Deus minha voz e meu grito,
eu elevo mi’a voz e ele escuta o pedido.
Na angústia eu procuro em Deus um conforto,
noite a dentro eu estendo mi’a mão, sem consolo.
2. Eu me lembro de Deus e me ponho a gemer,
meditando e sentindo-me desfalecer...
não me deixes dormir, nem sequer cochilar,
Agitado eu me engasgo e nem posso falar.
3. Penso em dias distantes, remotos assuntos...
Noite a dentro medito e a pensar me pergunto:
O Senhor vai deixar-nos de mão para sempre?...
Nunca mais vai ficar a favor de sua gente?...
4. Sua misericórdia haverá se esgotado?...
A promessa que fez já ficou no passado?...
Fechou seu coração, esqueceu sua bondade?
O seu jeito mudou, eis a triste verdade!
5. Eu recordo, Senhor, maravilhas de outrora,
lembro as tuas façanhas, medito tuas obras.
Teu caminho é santo e santo apareceu!
Que outro Deus é tão grande como é nosso Deus?...
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6. Às nações tu demonstras poder nunca visto,
com teu braço libertas teu povo oprimido!
O oceano ao te ver estremece em suas ondas,
desabou um aguaceiro, que o céu chega estronda!
7. Eram raios riscando e trovões reboando,
de repente um clarão, essa terra agitando!
Tu abriste um caminho no meio das águas
sem deixar nem um rastro das tuas passadas!
8. Tu guiaste o teu povo, um rebanho a caminho,
pela mão de Moisés e Aarão, com carinho!
Glória a ti, que até hoje és nosso Pastor!
Por Jesus nos conduzes no Espírito-amor!
SALMO 80(79) - Rem

H1, p. 16

"Eu sou a videira, meu Pai é o agricultor, e vocês são os ramos. Sem mim vocês não podem
fazer nada" (Jo 15,1.5)
Peçamos ao Senhor que renove a unidade do seu povo dividido e venha de novo nos guiar em
nossa caminhada.
A tua face brilhe, Senhor,
e teu olhar pra nós amanheça;
tua santa mão, estende, Senhor,
e tua glória em nós resplandeça!
1. Senhor Deus, ouve, escuta:
do teu povo és o Pastor;
de tua tenda de bondade
faz-nos ver o esplendor,
teu poder desperta e vem,
vem salvar-nos, ó Senhor!
2. Até quando estarás
indignado contra a gente?...
Até quando o pão da dor
comerá amargamente
este povo que tornaste
dos vizinhos o joguete?...
3. Do Egito uma videira
arrancaste com amor,
com cuidado a replantaste,
suas raízes afundou,
e por sobre a terra toda
sua sombra se espalhou...
4. Mas, Senhor, o que fizeste?...
Por que teu amor se agasta?...
Derrubaste as suas cercas,
todo mundo agora passa,
cada um invade e rouba,
quebra os ramos e devasta!
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5. E a vinha que plantaste
já não vens mais visitar?...
O cuidado de tuas mãos
já nem queres mais olhar?...
Desgalhada, murcha e seca,
desse jeito vais deixar?...
6. Sobre o povo que escolheste
tua forte mão estende,
tua face sobre nós,
resplender faze clemente,
restaurar-nos vem, Senhor,
vem salvar a tua gente!
Refrão 2 (quaresma)
Ó vem, Senhor, e olha tua vinha
que tua mão plantou e cuidou.
És nosso guia, ouve o clamor,
somos teu povo, és o pastor!
Refrão 3 (advento)
Eis que de longe vem o Senhor
para as nações do mundo julgar,
e os corações alegres 'starão
como nu'a noite em festa a cantar!
SALMO 81(80) H3, p. 395 – mel 8
“Vejam, irmãos, que não haja entre vocês quem tenha coração mau e infiel” (Hb 3,12).
Com o antigo povo de Deus que via os sinais do amor de Deus na lua cheia e na comunhão
com a natureza, louvemos sua presença pascal no meio de nós.
Exultai no Senhor nossa força,
e o Deus do povo concelebrai.
- Exultai no Senhor, nossa força,
e ao Deus de Jacó aclamai!
- Cantai salmos, tocai, tamborim,
na lua nova soai a trombeta.
- Na lua cheia, na festa solene!
Um preceito do Deus de Israel;
- uma lei que foi dada a José,
quando o povo saiu do Egito.
- Eis que ouço uma voz que não conheço:
“Aliviei as tuas costas de seu fardo,
- Cestos pesados eu tirei de tuas mãos.
na angústia a mim clamaste, e te salvei.
- De uma nuvem trovejante te falei,
e junto às águas de Meriba te provei.
- Ouve, meu povo, porque vou te advertir:
em teu meio não exista um deus estranho.
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- Não adores a um deus desconhecido!
Porque eu sou o teu Deus e teu Senhor,
- Que da terra do Egito te arranquei.
Abre bem a tua boca e eu te sacio!
- Mas meu povo não ouviu a minha voz,
Israel não quis saber de obedecer-me.
- Deixei, então, que eles seguissem seus caprichos,
abandonei-os ao seu duro coração.
- Quem me dera que meu povo me escutasse!
Que Israel andasse sempre em meus caminhos!
- Seus inimigos, sem demora, humilharia
e voltaria minha mão contra o opressor.
- Os que odeiam o Senhor, o adulariam,
seria este seu destino para sempre;
- Eu lhe daria de comer a flor do trigo,
e com o mel que sai da rocha o fartaria”.
- Glória a Deus presente em toda a terra,
a Jesus que o Pai nos enviou.
- Ao Espírito de Deus amor materno
toda graça, toda glória e amor.
SALMO 82(81)
Rem
(melodia do Sl 68: “aleluia, levanta-se Deus” ou com a 1ª mel do Sl 16: “protege-me”)
Deus despojou todo poder e autoridade, humilhando-os diante do mundo (cf. Cl 2,15).
Repetindo esta profecia contra os ídolos pagãos, que se tornou depois um julgamento contra
os príncipes, adoremos ao Senhor Deus, nossa justiça.
1. Levanta-se Deus em pleno conselho
profere sentenças no meio dos deuses:
"Até quanto tempo, juízes iníquos
ireis encobrir maldade dos ímpios?
2. Usai de justiça com o órfão e o fraco,
dai todo direito ao necessitado
olhai pelo pobre que é tão sofredor,
livrando-o das mãos do cruel opressor".
3. Porém, não entendem, não querem saber,
e as bases da terra estão a tremer.
Sois deuses, porém, eu vou declarar:
"quais simples mortais ireis acabar".
4. Levanta-te, Deus, e julga esta terra,
os povos são teus, a todos governas.
Ao Deus da aliança, que é santo Senhor,
em todos os tempos cantamos louvor.
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SALMO 84(83)

modo de sol – Solm

H2, p. 39

"Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui três tendas" (Mt 17,4).
Com o cântico dos peregrinos antigos a Jerusalém, cantemos nosso desejo de habitar com o
Senhor, na certeza de sermos apoiados por ele.
O passarinho encontrou
agasalho pra seus pequeninos,
o teu altar, ó Senhor,
é abrigo pros teus peregrinos!
1. Como é boa a tua casa,
como é bom morar contigo,
por ti suspira a minh'alma,
meu coração, ó Deus vivo!
Encontrou a andorinha
ninho para os seus filhotes,
o teu altar, tua casa,
eu encontrei, ó Deus forte!
Bem felizes os que moram
no limiar de tua casa,
os que em ti se apóiam
celebrarão tua graça!
2. Bem feliz quem acha em ti
força para caminhar,
passando por terra seca
em fontes vai transformar.
Tuas bênçãos vão chover,
tudo vai virar jardim...
Passando sempre mais fortes
em Sião vão ver Deus enfim!
Senhor Deus onipotente,
ouve a prece do teu Cristo,
repara, ó Deus, nossa força,
pra face do teu ungido!
3. Pois um dia em tua casa
vale mais que mil lá fora,
a conviver com perversos
prefiro estar à tua porta!
O Senhor é sol e escudo,
graça, glória e alegria,
aos seus nenhum bem sonega,
Feliz quem nele confia!
Glória ao Deus que nos acolhe,
glória ao Cristo salvador,
e glória ao Santo Espírito
do povos terno louvor!
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Refrão 2 (festa da epifania, apresentação e transfiguração do Senhor)
Vem, manifesta, Senhor,
toda glória que o Pai concedeu.
Vem, ilumina este povo,
pra que andemos no caminho teu.
SALMO 85(84)

Lam

H1, p. 19

"A lei foi dada por Moisés, o amor e a fidelidade vieram por meio de Jesus Cristo" (Jo 1,17).
Voltando do cativeiro para a terra prometida, o povo agradece ao Senhor e implora que Ele
complete a salvação.
Aos caminhos de Deus vamos todos,
terra boa de se caminhar.
Deus-conosco, seu nome mais lindo,
entre irmãos vamos todos cantar.
1. Foste amigo, antigamente,
desta terra que amaste,
deste povo que escolheste;
sua sorte melhoraste,
perdoaste seus pecados,
tua 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 Deus do universo
ao que vem, glória e amor.
Ao Espírito cantemos;
sua ternura se mostrou,
ao Deus vivo celebremos
a alegria do louvor.
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Refrão 2 (para o tempo do advento)
Das alturas orvalhem os céus,
e as nuvens, que chovam justiça,
que a terra se abra ao amor
e germine o Deus Salvador.
Refrão 3 (1º domingo do advento)
Vigiai, vigiai eu vos digo,
não sabeis qual o dia, ou hora.
Vigiai, vigiai, eu repito,
eis que vem o Senhor em sua glória!
Refrão 4 (3º e 4º domingos do advento)
Alegrai-vos, irmãos, no Senhor,
sem cessar, eu repito, alegrai-vos;
veja o mundo a vossa bondade.
Perto está o Senhor, em verdade.
Refrão 5 (páscoa)
Alegrai-vos, irmãos, no Senhor,
sem cessar, eu repito, alegrai-vos;
veja o mundo a vossa bondade.
Ressurgiu o Senhor em verdade.
Refrão 6 (cultos e orações pela paz)
Ouçam todos os povos da terra,
é de paz que o Senhor vai falar,
Deus conosco, seu nome mais lindo,
meus irmãos e irmãs a cantar.
SALMO 86(85) - 1ª versão - Re
"Cristo, durante sua vida terrena, fez orações e súplicas a Deus, em voz alta e com lágrimas,
ao Deus que o podia salvar da morte" (Hb 5,7).
Em comunhão com todos os que estão dominados pelas injustiças, ou passando por qualquer
sofrimento, peçamos ao Senhor vida e salvação.
1. Senhor, me escuta e responde,
sou fraco e necessitado,
me salva, sou teu amigo,
teu servo em ti confiado.
2. Tu és meu Deus, tem piedade,
o dia todo te invoco,
alegra meu coração,
pra ti, Senhor, eu me volto.
3. Tu és perdão e bondade,
acolhes aos que te imploram,
atende agora esta prece,
no meu sofrer me consola.
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4. Na angústia chamo por ti,
pois tu respondes, Senhor.
Que deus faria o que fazes?
Ninguém te iguala em amor.
5. Os povos todos virão
louvar a tua majestade;
tu fazes grandes prodígios,
só tu és Deus de verdade.
6. Me ensina o caminho certo,
pra andar em tua verdade,
reúne meu coração,
que siga tua vontade.
7. De coração agradeço
tão grande amor tens por mim,
tiraste-me do abismo,
assim te louvo, sem fim.
8. Furiosos se levantaram,
querendo me derrubar;
contigo não se incomodam,
altivos querem matar.
9. Mas tu, Senhor de ternura,
paciente, cheio de amor,
de mim tem pena, ó Deus,
atento a teu servidor.
10. Me dá tua força, Senhor,
teu servo vem libertar,
e aqueles que me odeiam
calados hão de ficar.
11. Ao Pai do céu demos glória,
a Jesus Cristo também,
A quem dos dois é o Amor
Se louve pra sempre. Amém!
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SALMO 86(85) - 2ª versão

Sib

H3, p.394, mel 5

O vosso ouvido inclinai e escutai-me;
salvai o servo que em vós confia.
Tende piedade, ó meu Deus e meu Senhor,
clamo por vós o dia inteiro.
- Inclinai, ó Senhor, vosso ouvido,
escutai, pois sou pobre e infeliz!
- Protegei-me que sou vosso amigo,
que espera e confia em vós!
- Piedade de mim, ó Senhor,
porque clamo por vós todo o dia!
- Animai e alegrai vosso servo,
pois a vós eu elevo a minh'alma.
- Ó Senhor, vós sois bom e clemente,
sois perdão para quem vos invoca.
- Escutai, ó Senhor, minha prece,
o lamento da minha oração!
- No meu dia de angústia eu vos chamo,
porque sei que me haveis de escutar.
- Não existe entre os deuses nenhum
que convosco se possa igualar;
- não existe outra obra no mundo
comparável às vossas, Senhor!
- As nações que criastes virão
adorar e louvar vosso nome.
- Sois tão grande e fazeis maravilhas:
vós somente sois Deus e Senhor!
- Ensinai-me os vossos caminhos,
e na vossa verdade andarei;
- Meu coração orientai para vós:
que respeite, Senhor, vosso nome!
- Dou-vos graças com toda a minh'alma,
sem cessar louvarei vosso nome!
- Vosso amor para mim foi imenso:
retirai-me do abismo da morte!
- Contra mim se levantam soberbos,
não vos levam em conta, Senhor!
- Vós, porém, sois clemente e fiel,
sois amor, paciência e perdão.
- Confirmai com vigor vosso servo,
de vossa serva o filho salvai.
- Concedei-me um sinal que me prove
a verdade do vosso amor.
- O inimigo humilhado verá
que me destes ajuda e consolo.
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- Glória a Deus presente em toda a terra,
a Jesus que o Pai nos enviou,
Ao Espírito de Deus amor materno,
Toda graça, honra e louvor.
SALMO 87(86) - Sim
"Se vocês pertencem a Cristo, então, de fato a descendência de Abraão... Não há mais
diferença entre judeu e grego, entre quem é escravo ou livre, entre homem e mulher. Pois
todos vocês são um só em Jesus Cristo". (Gl 3,29.28).
Celebrando Sião, imagem da nova Jerusalém, nós a vemos representada em Maria, figura da
Igreja, e agradecemos ao Senhor todos esses sinais da sua predileção por nós.
Ó Jerusalém,
cidade das gentes,
promessa de paz
pra todo vivente.
1. Fundada por sobre
montanha sagrada,
querida de Deus,
mais que outras moradas.
2. Cidade de Deus,
diz ele tuas glórias,
em ti se concentra
dos povos a história!
3. De Sião se dirá:
"Ali nascem todos!"
Fundou-a o Altíssimo,
o Deus poderoso!
4. Inscreve o Senhor
os povos num livro:
"Ali este homem
nasceu, é seu filho".
5. Cantando e dançando
os povos contentes
em ti estão todas
as minhas nascentes
6. Da terra ou estranhos,
são todos u'a raça,
os povos encontram
em ti sua casa!
7. A ti seja a glória,
ó Deus de Sião,
reúne os povos
em paz e união.
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Refrão 2 (festas de Maria)
Ó Jerusalém,
cidade das gentes,
ó Mãe de Jesus,
de todo vivente.
Ave, ave, ave Maria!
SALMO 88(87) - Ré
"Minha alma está triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo" (Mt 26,38).
Com um doente em perigo de morte e se sentindo abandonado por todos, digamos ao Senhor
o clamor de todos os sofredores e a confiança de que ele é a nossa salvação.
1. Ó meu Deus e meu Senhor,
venho aqui pedir auxílio,
noite e dia eu te suplico,
dá ouvido ao meu clamor!
2. Pois de males estou cheio,
sinto a vida se afundando,
numa cova estou baixando,
tão sem forças eu me vejo.
3. Entre os mortos minha morada,
minha casa é sepultura,
de minha vida, nem figura,
de tua mão foi arrancada...
4. Numa escuridão medonha,
no abismo tu me largas,
tua ira me esmaga,
sobre mim as tuas ondas!
5. Tu me afastas dos amigos,
deles me tornaste o nojo,
eu me sinto num sufoco,
meu olhar perdeu seu brilho...
6. Passo o dia a suplicar,
para ti as mãos erguidas:
"Para os mortos maravilhas
tu farás, vão te louvar?..."
7. "Contarão os falecidos
no sepulcro tua bondade,
tua justiça e fidelidade
no país dos esquecidos?..."
8. Por que tu não me respondes,
quando a ti, Senhor, eu grito,
desde cedo eu te suplico,
e de mim tua face escondes?
9. Infeliz desde menino,
moribundo e esgotado,
por tuas iras açoitado,
sinto a vida se esvaindo...
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10. Teus furores todo o dia
me afogam como água,
meus amigos tu afastas,
são-me as trevas companhia...
11. Glória a Deus que nos quer bem
e por nós seu Filho deu
e o Divino prometeu
para a nossa vida. Amém!
SALMO 89(88),2-5 - parte A - introdução
(melodia: luz radiante)

Solm

"O Senhor lhe dará o trono de Davi seu pai" (Lc 1,33).
Este salmo festeja a aliança que Deus fizera com Davi e seu povo. Agradeçamos ao Senhor,
pois, apesar da infidelidade do seu povo, ele cumpriu, em Cristo, esta sua promessa.
Ó Senhor, teu amor tão imenso,
para sempre eu quero cantar (bis)
1. Gerações, gerações vão passando,
que és fiel, eu vou proclamar!
2. Pois disseste: "Meu amor é firme
mi’a verdade aos céus é igual.
3. Aliança com meu preferido,
a Davi cheguei a jurar:
4. Para sempre tua descendência
e teu trono eu vou sustentar!"
SALMO 89(88),6-19 - parte B - hino
(melodia: "chegou a hora da alegria ...")
Tuas maravilhas, ó Senhor,
cantem os céus e tua Igreja, o teu amor!
1. Quem sobre as nuvens pode a ti se comparar,
quem entre os anjos pode a ti se assemelhar?...
Deus é tremendo na assembléia dos seus santos,
grande e terrível, o Senhor, entre seus anjos!
Aleluiá, aleluiá! (bis).
Ou (quaresma): Vamos louvar, la-laiá (bis).
2. Quem como tu, Deus das milícias celestes?
Pois de poder e de verdade te revestes!
Das grandes águas tu dominas o orgulho,
das altas ondas silencias o tumulto!
3. O grande monstro do oceano esmagaste,
feito um caído na batalha espezinhaste!
Com o poder deste teu braço os dispersaste,
teus inimigos, ó Senhor, desbarataste!

67/505

4. Teus são os céus, como também tua é a terra,
fundaste o mundo e tudo quanto o mundo encerra;
o pólo norte e o pólo sul são tuas façanhas,
saltam contentes por teu nome as montanhas!
5. Este teu braço é poderoso, é só poder,
tua mão é forte, tua direita é pra valer!
Sobre o Direito e a Justiça entronizado,
por teu amor e tua verdade vais guiado!
6. Feliz o povo que te sabe festejar,
iluminado por tua face a caminhar!...
Teu Nome é causa de alegria noite e dia
em tua justiça é que teu povo se gloria!
7. Sim, de verdade és sua grande fortaleza,
por teu favor tu nos levantas a cabeça!
Sim, és tu mesmo, ó Senhor Deus, nosso escudo,
de Israel tu és o santo, o Rei, és tudo!
SALMO 89(88),20-38 - parte C - profecia
(melodia: os céus e a terra são teus") – Dom
Os céus e a terra são teus,
de verdade é teu trono, ó Deus!
1. Um dia numa visão
tu falaste a teus fiéis:
- "Sobre um bravo o diadema pousei,
dentre o povo um eleito elevei!"
- "O meu servo Davi encontrei,
com minha santa unção consagrei!"
2. Um dia numa visão
tu falaste a teus fiéis:
- "Minha mão sempre o defenderá
e meu braço o fortalecerá!"
- O inimigo não vai triunfar,
malfazejo não o oprimirá!"
3. Um dia numa visão
tu falaste a teus fiéis:
- "Seus contrários aniquilarei,
quem o odeia eu abaterei!"
- "Meu amor sempre fiel lhe será,
em meu nome sua fronte erguerá!"
4. Um dia numa visão,
tu falaste a teus fiéis:
- "Sobre os mares sua mão eu porei,
sobre os rios sua destra pairei!"
- "És meu Pai, me dirá meu eleito,
és meu Deus salvador, meu rochedo!"
pausa

H1, p. 22
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5. Um dia numa visão
tu falaste a teus fiéis:
- "Primogênito meu o farei,
rei dos reis o constituirei!"
- "Meu amor eu lhe reservarei,
aliança sem fim manterei!"
6. Um dia numa visão
tu falaste a teus fiéis:
- "Vou fazer sua raça durar,
e seu trono eterno será!"
- "Como os dias dos céus durará
e eterno seu trono será!"
7. Um dia numa visão
tu falaste a teus fiéis:
- "Se teus filhos me abandonarem
se mi'as leis eles desrespeitarem...
- Seus pecados, sim, castigarei,
meu amor porém não negarei!"
- Minha aliança jamais violarei,
quanto eu disse jamais mudarei!"
- Se eu jurei pela Mica santidade,
a Davi só direi a verdade:"
- Sua raça pra sempre será,
e seu trono qual sol brilhará!"
- "Como a lua nunca há de faltar,
como o céu imutável será!"
SALMO 89(88),39-52 - parte D - lamentação –
(melodia do salmo 80: "Eis que de longe") H1, p. 16

Rem

"Não era preciso que o Cristo sofresse tudo isto e entrasse em sua glória?"
Tendo sido invadido, o povo apresenta a Deus sua queixa: sua promessa já não vale mais?
Retomando este clamor, apresentemos diante de Deus as vergonhas e humilhações de nossos
irmãos e irmãs.
Onde é que estão, aonde, ó Senhor
os teus favores, o teu amor,
tu que juraste fidelidade
antigamente a teu servidor?
1. Mas, Senhor, tu desprezaste,
enjeitaste o teu ungido,
renegaste a aliança
que teu servo fez contigo,
foi pra lama o diadema
com que foi por ti cingido!
2. Os seus muros derrubaste,
fortalezas se arruínam,
os que passam levam tudo
é a vergonha dos vizinhos
dos contrários o triunfo
gozação dos inimigos!
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3. Te cegaste a sua espada,
na batalha o abandonaste,
apagaste a sua glória,
e seu trono derrubaste,
encurtaste a sua vida,
com a desonra o coroaste!
4. Até quando, ó meu Senhor,
tu de nós te esconderás?...
Para sempre a tua ira
como fogo queimará?...
Curta é a vida e o ser humano
para nada existirá?...
5. Dos viventes, quem não morre?
Quem ao chão não descerá?
onde estão os teus favores,
tua bondade onde encontrar?
Quanto ao rei Davi juraste,
hoje já não valerá?...
6. Ó Senhor, vê que vergonha,
as afrontas que eu carrego,
os insultos do inimigo
sobre os passos do teu servo!
Mesmo assim sejas bendito,
teu louvor que seja eterno!
7. Glória ao Pai que nos quer bem,
glória ao Filho, nosso irmão,
e ao Espírito que geme
dentro em nosso coração,
glória igual cante este povo,
seja eterna a louvação!
SALMO 90(89) - Do
"Vocês estão mortos e a vida de vocês está escondida com Cristo em Deus" (Cl 3,3).
Este salmo, atribuído a Moisés, medita sobre a vida que é frágil e expressa a confiança no
Senhor que nos salva. Nós o rezamos hoje, para que a ação do Senhor se revele nos trabalhos
das nossas comunidades. "Que ele confirme a obra de nossas mãos".
1. Senhor, tens sido sempre o nosso abrigo!
Bem antes que as montanhas se elevassem
bem antes que este mundo fosse erguido.
2. És Deus de geração em geração!
Disseste ao ser humano que criaste:
voltai ao pó, voltai, filhos de Adão.
3. Pra ti mil anos logo vão embora
igual ao dia de ontem que passou
ou como a noite curta, não demora
4. Tu os levas, feito o sono da manhã
que passa igual à erva que floresce
e à tarde, já fenece, seca e vã.
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5. Tua ira nos deixou apavorados,
diante de tua face, nossas culpas
segredos à tua luz são revelados.
6. Como um suspiro passam nossos dias,
setenta anos, dura nossa vida,
oitenta pra quem tem muita energia.
7. Correndo os anos passam, com aflições.
Ensina a bem contar os nossos dias
tornando sábios nossos corações.
8. Aos que te servem, volta, ó meu Senhor,
e alegres, toda a vida cantaremos
desde a manhã nos mostra o teu amor.
9. O que sofremos muda em alegria,
revela a nós, teus servos, o que fazes
aos nossos filhos tuas maravilhas.
10. Que venha sobre nós tua doçura,
das nossas mãos confirma o trabalho,
vem dar tua bênção, dando-nos fartura.
11. Louvor a ti, ó Pai, Deus de bondade,
em Cristo resplandece a tua face,
no Espírito teu dom, tua claridade.
SALMO 91(90) - Dom
"Eu deixo para vocês a paz e lhes dou a minha paz. Não fiquem perturbados, e nem tenham
medo" (Jo 14,27).
No Antigo Testamento, um perseguido que se refugiou no templo escutou dos sacerdotes e
profetas uma palavra de Deus que o encorajou e o animou. O povo interpretou este salmo
como profecia sobre o Cristo, assistido pelo Pai em suas provações. Vamos cantá-lo na
alegria de contarmos com essa proteção do Senhor.
Quando invocar, eu atenderei,
na aflição com ele estarei;
Libertarei, glorificarei,
minha salvação eu lhe mostrarei!
1. Tu que moras sob a sombra
do Senhor onipotente,
lhe dirás em confiança:
"Meu refúgio, meu batente,
Só em ti é que eu confio!"
e ele vem tão fielmente
te livrar do caçador
e da peste inclemente.
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2. Vai cobrir-te com suas penas,
em suas asas tu te abrigas,
o seu braço é teu escudo,
armadura em que te fias;
Não terás o que temer
nem de noite, nem de dia,
venha a flecha e o terror,
venha a peste, epidemia...
3. Caiam mil junto de ti
e dez mil bem a teu lado,
nada vai te atingir,
não serás prejudicado...
Com teus olhos hás de ver
qual dos maus o resultado;
No Senhor tens teu refúgio,
nenhum mal terás passado!
4. O Senhor mandou seus anjos
pra teus passos vigiarem;
Eles te sustentarão
pra teus pés não tropeçarem...
Os perigos mais temidos
sem temor vais enfrentá-los;
"Já que a mim se confiou,
cuidarei de resguardá-lo!"
5. Ele vai chamar por mim,
logo eu lhe responderei;
Junto dele em sua angústia,
sou eu quem o livrarei.
E assim vou glorificá-lo
longos dias lhe darei
E a minha salvação
eu lhe manifestarei!
6. Glória a Deus que nos atende
que é do mundo o criador
e ao seu Filho, Jesus Cristo,
dos sem vez libertador,
e ao Espírito Divino,
de Deus maternal amor.
Ao Deus vivo, uno e trino,
dos remidos o louvor!
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SALMO 92(91) 1a versão Mim

H3, p. 130

"Quem permanece em mim, eu fico com ele, e então ele dará muito fruto" (Jo 15,4).
Cada sábado, Israel canta ao Senhor este hino de louvor por suas obras maravilhosas. Agora
nós o retomamos, aprofundando a sabedoria com que Deus governa o mundo e que ele dá
aos justos.
Como o pau d’arco a florir
vai se expandir, vai se expandir, vai se expandir,
o justo vai em ti, Senhor! (Sl 92,13s)
1. Como é bom agradecer
e tocar em teu louvor,
de manhã e pela noite
proclamar o teu amor,
celebrar com violões
os teus feitos, ó Senhor!
2. Em teus feitos eu me alegro,
no labor das tuas mãos,
tuas obras são demais,
teus projetos fundo vão
e só mesmo um idiota
nada disso entende não!
3. Como erva pelos campos
os maus podem florescer,
mas acabam destruídos,
seu destino é perecer;
tu, Senhor, lá nas alturas!
Malfeitores a correr!
4. Tu me dás vigor de um touro,
óleo novo a me crismar,
minha vista enxerga longe
os que estão a me espreitar,
meus ouvidos longe escutam
o que estão a maquinar.
5. Qual palmeira brota o justo,
qual pau-d’arco a se expandir,
bem plantado em tua casa,
mesmo idoso irá florir,
proclamar que tu és justo,
injustiça, não, em ti!
6. Glória ao Pai que nos cultiva,
glória ao Filho que plantou,
e ao Espírito que rega
com o orvalho do amor,
glória ao Deus três vezes santo
cante o justo em seu louvor!
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SALMO 92(91) 2a versão)

Mim

Bom é louvar o Senhor
e cantar no meio do povo
toda a sua graça, todo o seu amor.
- Como é bom agradecermos ao Senhor
e cantar salmos de louvor ao Deus Altíssimo!
- Anunciar pela manhã tua bondade,
e teu amor fiel, a noite inteira,
- ao som da lira de dez cordas e da harpa,
com canto acompanhado ao som da cítara.
- Pois me alegraste, ó Senhor com os teus feitos,
e rejubilo de alegria em tuas obras.
- Quão imensas, ó Senhor, são tuas obras,
quão profundos são os teus julgamentos!
- Só o homem insensato não entende,
só o estulto não percebe nada disso!
- Mesmo que os ímpios floresçam como a erva,
ou prosperem igualmente os malfeitores,
- são destinados a perder-se para sempre.
Tu porém, és o Excelso eternamente!
- Teus inimigos, ó Senhor, vão perder-se,
e os malfeitores serão todos dispersados.
- Tu me deste toda a força de um touro,
e sobre mim um óleo puro derramaste;
- triunfante posso olhar meus inimigos,
vitorioso escuto a voz de seus gemidos.
- Quem é justo crescerá como a palmeira,
florirá igual ao cedro que há no Líbano;
- na casa do Senhor estão plantados,
nos átrios de meu Deus florescerão.
- Mesmo no tempo da velhice darão frutos,
cheios de seiva e de folhas verdejantes;
- e dirão: "É justo mesmo o Senhor Deus:
meu Rochedo, não existe nele o mal!"
- Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito,
como era no princípio, agora e sempre. Amém.
Refrão 2: (ofício dos santos) Mim
O justo crescerá, como cresce a palmeira,
ele se estenderá como o cedro do Líbano, aleluia!
Refrão 3: Re
Como é bom louvar o Senhor
e cantar salmos de louvor ao nosso Deus.

74/505

SALMO 93(92) H3, p. 166-7 “Deus é rei”
"O Senhor nosso Deus passou a reinar. Alegremo-nos e exultemos, demos glória a Deus!"
(Apoc 19,6-7)
Aclamemos o Deus que se manifesta nas forças da natureza em favor da humanidade.
Eis que vem o Senhor por sobre as águas,
vem nos salvar (ou: aleluia!)
- Deus é Rei e se vestiu de majestade,
revestiu-se de poder e de esplendor!
- Vós firmastes o universo inabalável,
vós firmastes vosso trono desde a origem.
- Desde sempre, ó Senhor, vós existis!
Levantaram as torrentes, ó Senhor,
- levantaram as torrentes sua voz,
levantaram as torrentes seu fragor.
- Muito mais do que o fragor das grandes águas,
muito mais do que as ondas do oceano,
- poderoso é o Senhor nos altos céus!
Verdadeiros são os vossos testemunhos.
- Refulge a santidade em vossa casa,
pelos séculos, dos séculos, Senhor!
Ao Deus que é, Deus que era e que vem
pelos séculos, dos séculos, Amém.
SALMO 95(94) - 1ª versão - Mim
"Hoje, se vocês ouvem a voz dele, não fiquem de coração endurecido como no dia da revolta:
no tentação no deserto" (Hb 3,7-8).
Cantando este convite para renovar a aliança com o Senhor, adoremos o nosso pastor e nos
convertamos para celebrar a festa da comunhão com ele.
Vinde, vinde adoremos!
1. Vinde, adoremos o Senhor, com alegria,
ao rochedo salvador vamos louvar;
Vinde dançar em sua frente com fervor,
aos toques do tambor e do ganzá!
2. Nosso Deus e Senhor é muito grande
e neste mundo maior que Deus ninguém,
em suas mãos o alto céu, altas montanhas
e a fundura deste mar ele detém.
3. Diante dele inclinai vossas cabeças
e de joelhos adorai o Criador;
Somos o povo por ele conduzido,
das ovelhas do rebanho, ele é Pastor!
4. Ah! Se agora escutásseis minha voz:
Não fecheis os corações como em Meriba,
no lugar que vossos pais me provocaram
e esqueceram minhas grandes maravilhas!...
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5. Quarenta anos desgostou-me aquela gente
e eu disse: é um povo transviado;
não gozarão, eu lhes juro para sempre,
do repouso para eles preparado!
6. Glória a Deus que os povos ilumina,
e a Jesus, o seu Filho, Salvador,
e ao Espírito de graça que anima,
dos seres do universo este louvor!
Refrão 2: novena de natal – outra melodia)
Ao rei que vai chegar,
vinde adoremos, adoremos!
Refrão 3 (quaresma):
Hoje, escutai sua voz.
Refrão 4 (quaresma – outra melodia)
Não fecheis hoje o vosso coração,
mas ouvi a voz do Senhor.
Refrão 5 (páscoa):
Viva o Ressuscitado!
Refrão 6 (páscoa)
Cristo, já venceu a morte.
SALMO 95(94) - 2ª versão Rem
(mais indicado para a quaresma)
Ah, se o povo de Deus no Senhor cresse,
ah, se hoje atendesse sua voz! (bis)
1. Ah, se a gente atendesse sua voz!
Vamos juntos fazer louvação,
neste templo, aclamar o Senhor,
o rochedo pra nós salvação,
com alegria cantar seu louvor! (bis)
2. Ah, se a gente atendesse sua voz!
Grande Deus, sobre todos é rei.
Fez a terra, as montanhas, o mar.
De alto a baixo, o que existe é seu.
Nosso Deus tem o mundo na mão! (bis)
3. Ah, se a gente atendesse sua voz!
De joelhos, em adoração,
na presença do Deus criador,
o rebanho do seu coração.
Ele é nosso Deus e Pastor! (bis)
4. Ah, se a gente atendesse sua voz,
sem a ele fechar o coração,
como outrora fizeram os pais,
no deserto uma provocação,
esquecidos do Deus Salvador. (bis)

76/505

5. Ah, se a gente atendesse sua voz!
"Desgostou-me tão má geração.
Por quarenta anos peregrinou,
de mim longe o seu coração.
O repouso, jurei não lhe dar" (bis)

SALMO 96(95) - 1ª versão – La mel dos salmos 66 – H1, p. 13: eis que vem
"Diante do trono e do Cordeiro cantavam um cântico novo" (Ap 14,3).
Aclamemos ao Senhor como o povo antigo o aclamava na procissão de transferência da arca
da aliança. Proclamemos que ele é o Senhor do universo e virá estabelecer no mundo sua
justiça.
Adorai o Senhor povos todos,
Cante de alegria toda a terra.
- Cantai ao Senhor Deus um canto novo,
cantai ao Senhor Deus, ó terra inteira!
- Cantai e bendizei seu santo nome,
dia após dia anunciai sua salvação.
- Manifestai a sua glória entre as nações,
e entre os povos do universo, seus prodígios!
- Pois Deus é grande e muito digno de louvor,
é mais terrível e maior que os outros deuses.
- Porque um nada são os deuses dos pagãos.
Foi o Senhor e nosso Deus quem fez os céus:
- diante dele vão a glória e a majestade
e o seu templo, que beleza e esplendor!
- Ó família das nações, dai ao Senhor,
ó nações, dai ao Senhor poder e glória,
- Dai-lhe a glória que é devida ao seu nome!
Oferecei um sacrifício nos seus átrios.
- Adorai-o no esplendor da santidade,
publicai entre as nações: “Reina o Senhor”!
- Ele firmou o universo inabalável,
e os povos ele julga com justiça.
- O céu se rejubile e exulte a terra,
aplauda o mar com o que vive em suas águas;
- os campos com seus frutos rejubilem,
e exultem as florestas e as matas
- na presença do Senhor, pois ele vem,
porque vem para julgar a terra inteira.
- Governará o mundo todo com justiça,
e os povos julgará com lealdade.
- Glória a Deus presente em toda a terra,
a Jesus que o Pai nos enviou,
- ao Espírito, de Deus amor materno,
toda graça, toda honra e louvor.
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Refrão 2 (páscoa)
Gelineau
Cantai ao Senhor um canto novo, aleluia,
pois ele fez maravilhas, aleluia.
Refrão 3 (natal e epifania)

Mib H1, p. 26

Hoje uma luz brilhou para nós,
hoje nasceu o Cristo, Senhor.
SALMO 96(95) - 2ª versão - Sim H3, p. 252
(a mesma melodia do salmo 103) – Do
Os seus pés são tão lindos, tão belos,
mensageiro da paz em missão!
Boa nova ao povo anuncia,
o recado da libertação.
1. Um canto novo ao Senhor,
ó terras todas, cantai.
Louvai seu nome bendito,
diariamente aclamai.
Sua glória, seus grandes feitos,
aos povos todos contai.
2. Ele é o maior dos senhores:
Merece nosso louvor;
E mais do que aos deuses todos
nós lhe devemos temor.
Os outros deuses são nada.
Ele é do céu criador.
3. Sai dele um grande clarão,
ele anda com majestade.
Seu trono é maravilhoso,
reflexo da divindade,
pois seu poder é imenso
e dura uma eternidade.
4. Rendei a Deus homenagem,
rendei-lhe glória e poder,
rendei louvor a seu nome,
e vinde ao templo trazer
presentes para ofertar-lhe,
sentindo a terra tremer.
5. Sabei que o Senhor é rei
e traz justiça a esta terra.
Alegrem-se o mar, os peixes
e tudo o que o mundo encerra.
Os campos, plantas, montanhas
e as árvores da floresta.
6. Ele é o Senhor do universo
e faz justiça a seu povo.
Aos povos há de julgar,
reinando no mundo todo.
Por isso, a ele cantai
ó terras, um canto novo.
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7. Ao nosso Pai demos glória
e glória ao Filho também.
Louvor e glória, igualmente
ao Deus-amor que hoje vem.
Que nosso louvor se estenda
agora e pra sempre. Amém.
Refrão para comemoração dos santos apóstolos, evangelistas, pastores, missionários e
catequistas, com a mesma melodia:
Refrão 2 (salmo 96,3-4):
Proclamai às nações sua glória,
as façanhas de nosso Senhor!
Grande é Deus, o Senhor bem merece
que se cante um vibrante louvor!
Refrão 3 (Lc 4,18s):
Do Senhor o Espírito pousa
e consagra-me à nobre missão
de levar a seu povo oprimido
a mensagem da libertação!
Refrão 4 (Ez 34, 11.23-24):
Vou juntar do rebanho as ovelhas,
um pastor ao rebanho darei,
que o conduza aos pastos mais verdes,
e seu Deus e Senhor eu serei.
Refrão 5 (2 Cor 4,11):
Por tua causa, ó Cristo, Senhor,
é que somos expostos à morte
para que tua vida igualmente
nesta carne mortal desabroche.
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SALMO 97(96) Fa
pedreiros”

mel: “envia teu Espírito” ou H2, p. 71 ou 75: “a pedra que os

"O Senhor tomou posse do seu reino. Contentes vibremos de alegria" (Ap 19,6).
Como se revelou no Sinai ao povo de Israel e, na pessoa de Jesus a toda a humanidade, o
Senhor se revela como luz na vida dos justos e como força dos que lutam pelo seu reino.
Vamos louvá-lo pela manifestação dele em nossas vidas.
Uma luz já se levanta para os justos
e a alegria para os retos corações.
- Deus é Rei! exulte a terra de alegria,
e as ilhas numerosas rejubilem!
- Treva e nuvem o rodeiam no seu trono,
que se apóia na justiça e no direito.
- Vai um fogo caminhando à sua frente
e devora ao redor seus inimigos.
- Seus relâmpagos clareiam toda a terra;
toda a terra ao contemplá-los estremece.
- As montanhas se derretem como cera
ante a face do Senhor de toda a terra.
- E assim proclama o céu sua justiça,
todos os povos podem ver a sua glória.
- "Os que adoram as estátuas se envergonham,
e os que põem sua glória nos seus ídolos;
- aos pés de Deus vêm se prostrar todos os deuses!"
Sião escuta transbordante de alegria.
- Exultam as cidades de Judá,
porque são justos, ó Senhor, vossos juízos!
- Porque vós sois o Altíssimo, Senhor,
muito acima do universo que criastes.
- De muito superais todos os deuses.
O Senhor ama os que detestam a maldade.
- Ele protege seus fiéis e suas vidas,
e da mão dos pecadores os liberta.
- Uma luz já se levanta para os justos,
e a alegria, para os retos corações.
- Homens justos, alegrai-vos no Senhor,
celebrai e bendizei seu santo nome!
- Glória a Deus presente em toda a terra,
a Jesus que o Pai nos enviou.
- Ao Espírito, de Deus amor materno
toda graça, toda honra e louvor.
Refrão 2 (natal e epifania): fa

H1, p. 25

Resplandeceu a luz sobre nós,
porque nasceu Cristo, o Salvador.
Refrão 3 (tempo pascal)
O céu proclama tua justiça, ó Senhor,
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toda a terra, te adora, aleluia!
SALMO 98(97) - 1ª versão - Do

H3, p. 402

"Quando vocês tornarem a me ver, o coração de vocês se encherá de alegria" (Jo 16,22).
Cantemos com alegria ao Senhor pela salvação que nos deu em Jesus Cristo e por sua justiça
vitoriosa.
1. Entoai ao Senhor novo canto
pois prodígios, foi ele quem fez.
Sua mão e o seu santo braço
salvação nos trouxeram de vez.
Então, os povos viram
foi Deus que nos salvou.
Por isso, ó terra inteira,
cantai o seu louvor.
2. Salvação o Senhor manifesta,
sua justiça às nações demonstrou.
Recordando sua fidelidade,
pelo povo do seu grande amor.
3. Celebrai ao Senhor com tambores,
com violões e pandeiros cantai,
com atabaques, cornetas e flautas,
ao Senhor, Deus e Rei aclamai!
4. Batam palmas o mar e os peixes,
todo mundo e o que ele contém;
Que os rios alegres aclamem,
e as montanhas bendigam também.
5. Ante a face de Deus alegrai-vos,
ele vem para nos governar,
guiará com justiça os povos,
as nações no direito e na paz.
6. Glória a Deus do universo presente,
no louvor das três raças também,
e que desça a paz sobre a terra,
desde agora e pra sempre. Amém.
SALMO 98(97) - 2ª versão: Sibm H1, p. 27
O povo todo está em festa,
a vitória aconteceu,
a justiça que não falha
vem dos pobres, vem de Deus,
aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!
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 fiel,
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um canto novo, um louvor!
2. A salvação resplendeu,
um canto novo, um louvor!
Justiça apareceu,
um canto novo, um louvor!
A terra, então, contemplou,
um canto novo, um louvor!
Com alegria aplaudi,
um canto novo, um louvor!
3. Clarins, violas, tocai
um canto novo, um louvor!
Ao rei Senhor aclamai,
um canto novo, um louvor!
O mar e todo o universo
um canto novo, um louvor!
Perante nosso 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!
Refrão 2 (para o natal):
Nasceu-nos hoje um menino,
e um Filho nos foi dado,
grande é este pequenino,
rei da paz será chamado.
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!
Refrão 3 (para o tempo da páscoa):
É páscoa hoje, minha gente,
pois Jesus ressuscitou,
vida nova vem trazendo,
quem da morte triunfou!
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!
Refrão 4 (versão de Silvio Milanez)
Nasceu-nos hoje um menino,
um Filho nos foi doado, aleluia, aleluia!
Grande é este pequenino,
rei da paz será chamado.
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!
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SALMO 99(98) Mim

mel: “Deus infinito”

“Não cessavam de repetir dia e noite: santo é o Senhor do universo”(Ap 4,8)
Nós que fomos abençoados no Cristo Jesus, reconheçamos a santidade e a força do nosso
Deus. Cuidemos de sua Palavra como fizeram os santos da antiga aliança.
1. Deus, o eterno, reina nos céus e toda a terra treme com o seu poder;
Sobre os povos ele se eleva e ao seu nome glória,
Grande é nosso rei.
Santo, Santo, Santo,
santo, Santo, Santo,
terna compaixão é o nosso Deus.
2. Ó Deus eterno, Rei poderoso amas a justiça e ages em Israel;
Todo direito, tua aliança estabeleceste:
Glória ao Deus fiel.
3. Seus servidores, Aarão e Moisés e até Samuel, sempre o invocaram.
Por trás da nuvem, o próprio Deus lhes dava sua lei
e eles praticaram.
4. Ó Deus eterno, eras pro povo um Deus paciente, cheio de perdão.
No santo monte, te revelaste como nosso Deus,
nossa adoração.
SALMO 100(99) - Dom
"Tudo é de vocês. Vocês são de Cristo e Cristo é de Deus" (1Cor 3,22-23).
Louvemos ao Senhor como o povo antigo fazia nas procissões ao templo. Agradeçamos ao
nosso criador e pastor a graça de participarmos do seu povo e recebermos sempre o seu
favor.
Aclame a Deus, ó terra inteira,
venha adorar o Senhor!
1. Com alegria sirva a seu Deus
gritando alegre, ó povo seu!
2. Lembre, o eterno é nosso Deus,
ele nos fez, nós somos dele.
3. Somos seu povo, vamos cantando,
somos ovelhas do seu rebanho!
4. Entre no templo agradecendo,
seu santo nome bendizendo!
5. Sim, o Senhor, só ele é bom,
e para sempre o seu amor!
6.Sua verdade dura pra sempre,
ele é fiel eternamente!
7. Glória a Deus Pai, glória a Jesus
e ao Divino eterna luz.
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Refrão 2 ( para o tempo pascal)
Ressuscitou, aleluiá!
Cristo Jesus é Senhor!
Salmo 101(100)

H3, p. 395 – Mel. 7

“Se você me amam, obedecerão os meus mandamentos” (Jo 14,15).
Meditando no Reino de Deus que esperamos, façamos nosso o cântico que retrata o
governante conforme o coração de Deus, e renovemos nosso compromisso com a justiça e o
direito.

Exulte, quem procura a Deus,
quem busca sem cessar a face do Senhor.
- Eu quero cantar o amor e a justiça,
cantar os meus hinos a vós, ó Senhor!
- Desejo trilhar o caminho do bem,
mas quando vireis até mim, ó Senhor?
- Viverei na pureza do meu coração,
no meio de toda a minha família.
- Diante dos olhos eu nunca terei
qualquer coisa má, injustiça ou pecado.
- Detesto o crime de quem vos renega;
Que não me atraia de modo nenhum!
- Bem longe de mim, corações depravados,
nem nome eu conheço de quem é malvado.
- Farei que se cale diante de mim
quem é falso e às ocultas difama seu próximo;
- O coração orgulhoso, o olhar arrogante
eu não vou suportar e não quero nem ver.
- Aos fiéis desta terra eu volto os meus olhos;
Que eles estejam bem perto de mim!
- Aquele que vive fazendo o bem
será meu ministro, será meu amigo.
- Na minha morada não pode habitar
o homem perverso e aquele que engana;
- Aquele que mente e que faz injustiça
perante meus olhos não pode ficar.
- E cada manhã haverei de acabar
com todos os ímpios que vivem na terra;
- Farei suprimir da cidade de Deus
a todos aqueles que fazem o mal.
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- A Deus seja a glória por todo o universo
e a Cristo Jesus, que o Pai revelou,
- E ao Espírito Santo, Divina ternura,
que é fonte de paz, de vida e amor.
SALMO 103(102) – Ré H3, p. 288
"Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de
toda consolação" (2Cor 1,3).
Façamos deste hino a expressão da nossa gratidão a Deus que, em Jesus Cristo, nos dá a
graça de chamá-lo nosso Pai. Que o Espírito se una ao nosso espírito para testemunhar que
somos filhos de Deus.
1. Bendiz, minh'alma, o Senhor.
Seu nome seja louvado.
Minh'alma, louva o Senhor
por tudo que me tem dado.
Me cura as enfermidades
e me perdoa os pecados.
2. Me tira da triste morte,
me dá carinho e amor.
Com sua misericórdia
do abismo ele me tirou,
e, como se eu fosse águia,
vem renovar meu vigor.
3. Consegue fazer justiça
a todos os oprimidos.
guiou Moisés no deserto
a Israel escolhido.
Tem pena, tem compaixão
e não se sente ofendido.
4. Não fica guardando mágoa
e é lento pra castigar.
é sempre cheio de amor
e gosta de perdoar.
Não usa de nossos erros
pra vir de nós se vingar.
5. Distância da terra ao céu,
medida do seu amor.
Distância, poente ao nascente,
as nossas faltas vai pôr.
Qual pai que tem dó dos filhos,
de nós tem pena o Senhor.
6. Conhece nossa fraqueza,
que somos como poeira.
A nossa vida é uma planta,
uma pobre erva rasteira:
O vento vem e a desfolha,
já não se sabe onde era.
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7. O amor de Deus aos que o temem
se mostra em cada momento.
Também a sua justiça
protege eternamente
a quem se apega à aliança
e cumpre seus mandamentos.
8. Firmou no céu o seu trono
e ao mundo vai dominar.
Seus anjos cantam sua glória
e fazem o que ele mandar.
Que a terra e todos os povos
comigo o venham louvar.
9. A nosso Pai demos glória
e ao Filho, glória também.
Louvor e glória igualmente
ao Espírito Santo que vem.
Que nosso louvor se estenda
agora e pra sempre. Amém.
SALMO 104(103) – Solm
"Olhem os pássaros do céu e os lírios do campo. O Pai do céu cuida deles e os alimenta" (Mt
6,6).
Como uma meditação sobre a história bíblica da criação do mundo, cantemos ao criador este
hino de louvor e peçamos a força para restabelecer no mundo a justiça e a ordem do
universo.
Aleluia, aleluia, aleluia,
vem, minh'alma, bendizer teu Senhor, aleluia!
Aleluia, aleluia, aleluia,
vem, minh'alma, bendizer teu Senhor, aleluia!
1. Senhor meu Deus, como és tão imenso!
O teu vestido, esplendor e clarão,
como num manto de luz envolvido,
os céus desdobras, são teu barracão!
Tua morada, em cima das águas!
Montado em nuvens, tu voas no vento;
Dos ventos fazes os teus mensageiros,
como dos raios, ministros atentos!
2. Em suas bases a terra assentas,
inabalável pra sempre a assentaste;
Com o oceano, qual manto, a cobriste,
sobre as montanhas as águas pousaste!
Por teus trovões açoitadas correram,
montanha acima ou vales abaixo,
para o lugar que marcaste se foram,
não voltarão a inundar este barro!
3. Fazes brotar fontes d'água nas várzeas,
por entre as serras marulham riachos
e, enquanto os bichos sua sede saciam,
os passarinhos gorjeiam nos galhos!
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De lá do alto tu regas os montes,
com teus favores a terra se farta,
para o rebanho o pasto forneces
e o ser humano co'as plantas regalas!
4. E o homem tira dos campos o pão,
seu coração com o vinho se alegra,
e o azeite ilumina-lhe a face,
com o alimento ele se regenera!
Foi o Senhor quem plantou estas matas
e satisfeitas se enchem de ninhos;
As cabras pastam nas altas montanhas
e os urubus nos rochedos vizinhos!
5. Fizeste a lua pros tempos marcar
e o sol se põe ao cumprir sua rota;
A noite desce e as trevas ocultam
da selva os bichos que rondam nas grotas!
Os leõezinhos em busca da presa
rugem pra Deus suplicando o alimento;
Renasce o sol, todos eles se entocam
e o homem sai a buscar seu sustento.
6. Quão numerosas, tuas obras, Senhor!
Tudo fizeste com sabedoria!
A terra, cheia de tantas criaturas,
e o mar abriga incontável família!
Todos esperam de ti o alimento,
jogas pra eles e logo recolhem;
Abres tua mão, ficam todos contentes,
por ti em tudo o que é bom se promovem!
7. Tua face escondes e se apavoram;
Se lhes retiras o ar, já se enterram;
O teu Espírito sopra e envias
todas as coisas renovas na terra.
Que do Senhor dure sempre sua glória,
com suas obras se alegre o Senhor!
Ele olha a terra e tudo estremece,
toca as montanhas, sai fogo e calor!
8. Por toda a vida ao Senhor vou cantar,
por toda a vida a meu Deus, meu louvor!
Que meu poema lhe seja agradável,
minh'alegria está no Senhor!
Desapareçam da terra os malvados
e gente ruim não exista jamais!
Vem, ó minh'alma, bendize ao Senhor,
glória ao Deus trino e na terra haja paz!
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Refrão 2 (para o tempo comum –dia do trabalhador):
Bendito seja o Senhor que nos criou
pois do povo que trabalha
o suor se faz louvor!
Refrão 3 (tempo comum):
Como és imenso, ó, meu Deus e meu Senhor,
revestido de clarão e de glória e de esplendor.
Refrão 4 (novena de Pentecostes):
Envia teu Espírito Senhor
e renova a face da terra!
Salmo 104(103) – 2a versão – reduzida

H2 3,B

Quando tu, Senhor, teu Espírito envias,
todo mundo renasce, é grande alegria! (bis)
1. Ó minh’alma, bendize ao Senhor:
“Ó Deus grande em poder e amor,
o esplendor de tua glória reluz
e o céu é teu manto de luz”.
2. Firme e sólida a terra fundaste,
com o azul do oceano a enfeitaste!
E rebentam tuas fontes nos vales,
correm as águas e cantam as aves.
3. Lá do alto tu regas os campos,
cresce a relva e os viventes se fartam.
De tuas obras a terra encheste,
todas belas e sábias fizeste.
4. Que se sumam da terra os perversos
e minh’alma te entoe os seus versos!
Glória ao Pai e ao Filho, no Amor,
ao Deus vivo eterno louvor!

Mel. H2,p. 43
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SALMO 106(105) - Mim
"Nós também, como os antepassados, recebemos uma boa notícia" (Hb 4,2).
Meditando sobre a história do povo de Israel, cantemos a confiança de que o Senhor guia a
caminhada do nosso povo para a libertação e a comunhão do seu reino.
1. Louvai Deus, pois é tão bom,
é sem fim o seu amor.
Vou cantar o seu poder,
vou fazer o seu louvor!
É feliz quem a lei guardar,
com justiça proceder.
Meu Senhor, não nos esqueças
sempre vem nos socorrer!
2. Eu me alegro com a alegria
do teu povo escolhido.
Nós pecamos com os avós
pelo mal ter preferido.
Nossos pais lá no Egito
esqueceram os teus feitos,
Esqueceram-se de ti,
esqueceram o mar Vermelho!...
3. Ordenaste e o mar secou
e os passaste a pé enxuto,
libertaste do inimigo,
que lhes era hostil em tudo.
Afogaste os seus contrários,
nenhum deles escapou...
Aceitaram tua palavra
e cantaram teu louvor.
4. Esqueceram este fato,
o temor de Deus largaram,
Se inflamaram de paixões,
no deserto a Deus tentaram.
Atendeu a seus pedidos,
mas lhes deu grande lição.
Opuseram-se a Moisés
e ao servo de Deus Aarão...
5. Pela terra entrou Datã
e a caterva de Abirão,
Fogaréu queimou seu bando,
findou-se a rebelião.
Fabricaram um bezerro
obra d'ouro e filigrana,
desprezaram seu Senhor
por um boi que come grama...
6. Esqueceram seu Senhor,
as proezas lá do Egito,
o passar do mar Vermelho,
maravilhas e prodígios!...
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Deus pensava em liquidá-los,
mas Moisés, seu servidor,
fez por eles um pedido
pr'acalmar o seu Senhor.
7. Desprezaram a nova terra,
não mais crendo na promessa,
murmuraram pelas tendas,
contra Deus foi gente à beça.
Deus, então, ameaçou
liquidá-los no deserto
e espalhar a sua raça
nos confins do universo.
8. Se passaram pro deus falso
e comeram nos seus templos...
Provocado, Deus mandou
uma peste como exemplo.
Fez Finéias a justiça
e cessou num instante a peste;
Pelas gerações futuras
ser louvado ele merece.
9. Revoltaram-se em Meriba,
que Moisés se enraivou,
porque tanto o provocaram
que até ele duvidou.
Não eliminaram os povos
como Deus tinha mandado;
Misturaram-se com eles
e aprenderam suas maldades.
10.Adoraram deuses falsos
e caíram na armadilha,
ofertaram aos diabos deles
os seus filhos e suas filhas.
Derramaram o sangue deles
de seus filhos e suas filhas,
profanando seu país,
se entregaram à idolatria.
11. Sendo assim prostituídos,
se sujaram com maldades;
Deus se irou contra o seu povo,
detestou a sua herdade.
Entregou-os ao inimigo,
ao jugo da escravidão;
Foram, então, muito oprimidos,
sob o peso de sua mão.
12.Muitas vezes os livrou,
mas nem sempre eles seguiam
o seu plano salvador,
e as maldades preferiam.
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Deus olhou sua aflição,
sua prece atendeu,
recordou-se da aliança,
porque é bom se condoeu.
13.Ao eterno Pai cantemos
e a Jesus, o Salvador,
ao Espírito exaltemos,
na Trindade eterno amor!
Ao Deus uno e trino demos
a alegria do louvor,
neste salmo aclamemos
as grandezas do Senhor.

SALMO 108(107) (= salmo 57 B) - Mib
"Desperte, você que está dormindo. Levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará" (Ef
5,14).
Pedindo vitória sobre os inimigos do povo de Deus,
louvamos ao Senhor pois ele nos dá sempre seu amor e sua
verdade.
Até o céu chegue, ó Deus, a tua glória.
Vem governar a nossa terra, nossa história!
1. Meu coração está firme, ó meu Deus,
meu coração está firme, eu vou cantar;
Despertai todos, minha glória, meu violão,
meu cavaquinho, a manhã vou despertar!
2. Eu vou louvar-te entre os povos, ó Senhor,
entre as nações para ti eu vou tocar,
pois teu amor é maior do que os céus
tua verdade nas nuvens a chegar!
3. Ao Pai do céu demos glória todo o dia,
e a seu filho Jesus vamos louvar.
E ao Espírito, suave ventania,
meus irmãos, vamos todos festejar.
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SALMO 110(109) Rém
"Este Jesus que vocês crucificaram, Deus o tornou Senhor e Messias" (At 2,36).
Proclamando Cristo, o Rei Senhor, acima de todos os reinos e governos deste mundo,
esperamos que venha logo o seu reino de justiça, graça, e amor para os pobres.
1. Disse o Senhor a meu Senhor:
"À mi'a direita vem te sentar
e como apoio para teus pés,
teus inimigos vou colocar".
2. Deus vai te dar todo poder:
"Desde pequeno tu serás rei.
Dominarás teus inimigos.
antes do sol eu te gerei".
3. Deus prometeu, não volta atrás:
"És sacerdote eternamente,
igual ao rei Melquisedeque.
Contra o inimigo serás valente".
4. Quando julgar, vai pedir contas,
muitas cabeças esmagará.
Bebe da fonte pelo caminho
e a fronte erguida sempre terá.
5. Glória a Deus Pai, Senhor eterno.
Glória a seu Filho Libertador
que veio à terra ser nosso irmão.
Glória igualmente ao Deus Amor.
Refrão:
O Senhor me disse:
Tu és meu Filho, hoje te gerei.
SALMO 111(110) - Lá
"Grandes e maravilhosas são as tuas ações, Senhor Deus todo-poderoso" (Ap 15,3).
Com toda a Igreja, adoremos ao Senhor e agradeçamos a aliança que fez conosco. Ele nos
coloca no caminho da justiça e da libertação.
1. Dou graças ao Senhor de coração,
com os santos todos seus em comunhão.
São grandes as proezas do Senhor,
matéria são de estudo e de amor.
2. Bonito e formidável o que ele faz,
ninguém sua justiça abafa não;
Deixou uma coleção de maravilhas
e conosco tem carinho e compaixão.
3. Fornece a quem o teme o alimento,
se lembra que assinou uma aliança;
Demonstra ao povo todo seus portentos
e deixa-lhe as nações por sua herança.
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4. É justo e verdadeiro o que ele faz,
comprova que é fiel nas suas leis,
pois foram preparadas para serem
bem cumpridas com verdade e honradez.
5. Envia a liberdade ao povo seu,
renova para sempre o seu amor;
princípio do saber: temer a Deus!
Cantemos para sempre o seu louvor!
6. Ao Pai que a todos nós se manifesta,
ao Filho, Jesus Cristo, o Salvador,
ao Espírito que habita em nosso peito,
toda honra, toda graça, todo amor!
SALMO 112(111)

Mel: a mesma do salmo 66

Outrora vocês eram trevas, agora são luz no Senhor. Por isso, comportem-se como filhos da
luz. O fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade (Ef 5,8-9).
Cantemos o elogio das pessoas crentes e amigas de Deus.
Quem busca a Deus aleluia,
exulte de alegria, aleluia!
- Feliz quem respeita o Senhor
e ama com carinho a sua lei!
- Sua descendência será forte na terra,
abençoada a geração de quem é reto.
- Haverá glória e riqueza em sua casa,
e permanece para sempre o bem que fez.
- É correto, generoso e compassivo,
como luz brilha nas trevas para os justos.
- Feliz quem é caridoso e prestativo
que resolve seus negócios com justiça.
- Porque jamais vacilará quem é justo,
sua lembrança permanece eternamente.
- Ele não teme receber notícias más:
Em Deus, seu coração está seguro.
- Seu coração está tranqüilo e nada teme,
e confusos há de ver seus inimigos.
- Reparte com os pobres os seus bens,
permanece para sempre o bem que fez,
- e crescerão a sua glória e seu poder.
Bendito seja Deus agora e sempre.
Refrão 2:
Quem me segue não anda nas trevas
mas terá a luz da vida.
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Refrão 3:
Ao que procede retamente
mostrarei a salvação de Deus.
Refrão 4:
Feliz quem acolhe o Senhor
feliz quem anda em seus caminhos.
SALMO 113(112) Do
"O Senhor derruba os poderosos do trono e eleva os pequenos" (Lc 1,52).
Com os pobres e oprimidos do mundo inteiro e com Maria, humilde serva do Senhor,
louvemos ao Senhor poderoso que se compromete com a vida dos pequenos.
1. Louvai, ó servos do Senhor, louvai,
ao nome santo do Senhor, cantai.
Agora e para sempre é celebrado,
desde o nascer ao pôr do sol louvado.
2. Sobre as nações domina o nosso Deus,
e sua glória vai além dos céus;
Ninguém igual a Deus que das alturas,
se inclina para olhar as criaturas.
3. Do chão levanta o fraco e desgraçado
E da miséria tira o rejeitado.
Com a nobreza iguala os excluídos,
torna a estéril mãe de muitos filhos.
4.Louvado seja Deus, o criador,
louvado seja o Libertador!
Louvado o Espírito que é só ternura
e de amor preenche as criaturas.
SALMO 114(113A) Mim
H2, p. 45
"Vocês, que antes não eram povo, agora são povo de Deus" (1Pd 2,10).
A criação inteira estremece ao ver o Senhor libertando seu povo da escravidão do Egito.
Reunindo a admiração do universo, cantemos as maravilhas de Deus presente na caminhada
de libertação do nosso povo.
1. Quando o povo de Deus cativo
saiu das terras do Egito
a mão de Deus forte e potente
fez de Israel a sua gente!
Então o mar deu uma carreira
e o rio subiu uma ladeira.
Os montes e as serranias
saltaram de tanta alegria!
2. Que tens, ó mar, para correr
e o rio, pra retroceder?...
Que deu no monte pra dançar
e como um cabritinh' pular?...
Estremeceu a terra e o céu
em face do Deus de Israel,
por ele a rocha desmanchou-se
em fonte de águas tão doces.
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3. Louvor a Deus que livra o pobre
em Cristo vencedor da morte.
que brilha na ressurreição
e a todos traz libertação.
Do santo Espírito a ternura
renove toda criatura
pois dele desce todo bem,
louvado seja sempre. Amém!
SALMO 115(113B) – Mim H2, p. 45
"Vocês se converteram, deixando os ídolos, a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro" (1Ts
1,9).
No meio desta sociedade cheia de ídolos, enraizada numa religião falsa e que ofende ao
Deus vivo, testemunhamos a glória do nosso Deus que ouve o clamor do pobre, vê seu
sofrimento e desce para salvá-lo.
1. A nós, Senhor, nenhuma glória,
mas a teu nome a vitória!
Imensa é tua bondade,
eterna, tua fidelidade!
Que os maus não tentem caçoar
dizendo: "Deus, onde é que está?..."
Na glória está o meu Senhor,
tudo o que quis, ele criou!
2. Os maus confiam nos tesouros,
seus deuses são a prata e o ouro,
Têm boca, porém, nada falam,
têm olhos, não enxergam nada...
Ouvidos têm, mas não escutam,
narizes têm, mas nada cheiram,
têm mãos e não podem pegar,
têm pés, porém sem caminhar!
3. Gargantas têm, porém não gritam.
Fiquem iguais quem os fabrica;
Em nada se diferenciem
aqueles que neles confiam!...
A casa de Israel confie
naquele que é refúgio e guia!
A casa de Aarão confie
naquele que é refúgio e guia!
4. Quem teme o Senhor confie
naquele que é refúgio e guia!
Jamais o Senhor se esqueça
de nós e sempre nos proteja.
Nos multiplique o Senhor Deus
com nossos filhos que são seus,
Benditos somos do Senhor
que os céus e a terra formou.
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5. Os céus pertencem ao Senhor,
a terra, porém, nos doou;
Os mortos ao descerem ao chão,
não cantam mais esta canção.
Mas nós da terra dos viventes,
nosso louvor eternamente.
Ao Pai, ao Filho e ao Divino,
oferecemos este hino!
Sol

SALMO 116(114) – parte A
Melodia “oferecerei o meu sacrifício...”

H2, p. 47

“Vi as vidas dos mártires. Eles gritavam: Senhor, até quando?” (Ap 6,9-10).
Cantemos louvores ao Pai que nos salva da morte e dá paz e salvação a todos os que, como
Jesus, enfrentam o perigo e as ameaças do mundo.
Ó Senhor, meu Deus, eu te louvarei,
tua libertação eu proclamarei!
1. Amo ao Senhor, porque escuta o meu pedido,
quando eu suplico ele abaixa o seu ouvido.
2. Caí nas malhas da mais densa escuridão,
gritei: “Senhor, me traz a sua salvação”.
3. Justo e clemente nosso Deus é compaixão,
protege os simples, deu-me a sua salvação!
4. Vai descansar, meu coração, mais uma vez
pois o Senhor bondoso para ti se fez.
5. Pois enxugou-me estas lágrimas do rosto,
salvou-me a vida e livrou meus pés do fosso.
6. Vou caminhando na presença do Senhor,
por esta terra dos que vivem é que vou.
ver outros refrões no final da parte B
SALMO 116(115) – parte B

Sol

H2, p. 47

“O cálice da bênção que nós abençoamos, não é comunhão com o sangue de Cristo?”
(1Cor 10,16).
Demos graças ao Senhor por ter atendido os nossos pedidos e realizado nossos desejos de
salvação.
Ó Senhor, meu Deus, eu te louvarei,
tua libertação eu proclamarei!
7. Mantive a fé mesmo ao dizer: “Estou perdido!”
Em minha angústia eu disse: “Todos são fingidos!”
8. Como é que vou retribuir ao meu Senhor
tudo de bom que ele por mim realizou?...
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9. Vou levantar a taça da libertação,
invocarei seu santo nome em oração!
10. Eu vou cumprir minhas promessas ao Senhor,
e na presença do seu povo, meu louvor!
11. Irreparável é a morte dos seus santos.
É uma perda: a seus olhos valem tanto!
12. De tua serva filho sou, teu servidor,
tu me quebraste as algemas, ó Senhor!
13. Eu te ofereço um sacrifício de louvor,
ao invocar teu nome santo, ó Senhor!
14. Eu vou cumprir minhas promessas ao Senhor,
e na presença do seu povo, meu louvor!
15. Maravilhado nesta casa do Senhor,
dentro de ti, Jerusalém, o meu louvor!
16. Ao Pai a glória e ao seu Filho, Jesus Cristo,
glória também a quem dos dois é o Espírito!
Refrão 2 (tempo comum)
Ó Senhor, meu Deus, eu aqui cheguei;
a cumprir meu voto, eu te adorarei!
Refrão 3 (tempo pascal)
Ó Senhor Jesus, vencedor do mal,
hoje te ofertamos o louvor pascal.
Refrão 4 (memória dos mártires)
Oferecerei o meu sacrifício
e invocarei o seu santo nome.
Refrão 5 (festa dos apóstolos)
O Ressuscitado vocês contemplaram
e seu evangelho logo anunciaram!
Refrão 6 (tempo comum – outra melodia )
Cumprirei meus votos ao Senhor
na presença de todo o seu povo.
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Salmo 117(116) (Melodia dos versos da abertura da vigília do domingo.)
“As nações glorificam a Deus, por causa da sua misericórdia” (Rm 15,9).
Louvemos ao Senhor com toda a humanidade pelo amor que dele todos nós recebemos.
1. Venham, ó nações, ao Senhor cantar!
Povos do universo, venham festejar!
2. Seu amor por nós, firme para sempre,
sua fidelidade dura eternamente!
3. Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito. (bis)
Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito! (bis)
SALMO 118(117) – Fá
H2, p. 48
"O Cristo é a pedra rejeitada, e que se tornou a pedra angular"
Como na antiga festa das tendas, relembrando um cântico de procissão ao templo, demos
graças ao Senhor pelas vitórias que ele dá ao seu povo, e pela esperança renovada de nossa
libertação total e definitiva.
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!
1. Rendei graças ao Senhor,
que seu amor é sem fim!
Diga o povo de Israel:
que seu amor é sem fim!
Digam já seus sacerdotes:
que seu amor é sem fim!
Digam todos que o temem:
que seu amor é sem fim!
2. Invoquei-o na aflição:
eis que o Senhor me ouviu!
O Senhor está comigo:
eis que o Senhor me ouviu!
Vencerei meus inimigos,
eis que o Senhor me ouviu!
É melhor confiar nele,
eis que o Senhor me ouviu!
3. As nações me rodearam,
mas no Senhor eu venci!
Todos já me encurralaram,
mas no Senhor eu venci!
Como abelhas me atacaram,
mas no Senhor eu venci!
Como fogo no espinheiro,
mas no Senhor eu venci!
4. Empurraram, não caí,
pois o Senhor me salvou!
Nele está a minha força,
pois o Senhor me salvou!
Alegraram-se os justos,
pois o Senhor me salvou!
Sua mão fez grandes coisas,
pois o Senhor me salvou!
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5. Viverei, não morrerei,
pra seu amor proclamar!
Castigou-me, mas livrou-me,
pra seu amor proclamar!
Do triunfo abri-me as portas,
pra seu amor proclamar!
E entrarão os vencedores,
pra seu amor proclamar!
6. Fui ouvido e agradeço,
pois o Senhor me escolheu!
Vede só que maravilha,
pois o Senhor me escolheu!
De uma pedra rejeitada,
pois o Senhor me escolheu!
Fez a pedra angular,
pois o Senhor me escolheu!
7. Eis o dia do Senhor,
alegres nele exultemos!
Eis o dia em que ele agiu,
alegres nele exultemos!
Eis o dia que ele fez,
alegres nele exultemos!
Vem salvar-nos, ó Senhor,
alegres nele exultemos!
8. Sim, bendito o que vem,
nós todos vos bendizemos!
Vem em nome do Senhor,
nós todos vos bendizemos!
O Senhor, sim, que é Deus,
nós todos vos bendizemos!
O Senhor nos ilumina,
nós todos vos bendizemos!
9. Caminhai em procissão,
agradecei ao Senhor!
Agitando vossos ramos,
agradecei ao Senhor!
Ide até junto do altar,
agradecei ao Senhor!
És meu Deus, eu te agradeço,
agradecei ao Senhor!
10. Rendei graças ao Senhor,
pois seu amor é sem fim!
Deus é bom, rendei-lhe graças,
pois seu amor é sem fim!
Refrão 2 (para o advento):
aleluia, aleluia, aleluia!
Vem, salvar-nos, ó Senhor!
Refrão 3 (para a quaresma):
Ó Senhor sê nossa força, nosso abrigo
vem conosco, Deus amigo!
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Refrão 4 ( domingo de ramos)
Uma grande multidão viera a festa
e gritava com bravura:
“vem em nome do Senhor,
bendito seja!”
E “hosana nas alturas”
SALMO 119(118) (ALEF) - parte A - Rém Mel: chegou a hora da alegria
"Não vim para abolir a Lei, mas para levá-la à perfeição" (Mt 5,17).
No tempo em que o povo de Israel perdeu sua independência, o que manteve sua unidade foi
o amor à Lei de Deus. Retomando hoje esta meditação sobre a Lei de Deus, peçamos a graça
de obedecermos ao Senhor.
Abriu-se o céu, o chão em flor,
pra quem caminha na estrada do Senhor.
1. Felizes são os que caminham retamente
e na vontade do Senhor se vão contentes...
- Felizes são seus testemunhos a guardar,
de coração o seu Senhor a procurar!
Aleluia, aleluia bis)
ou (quaresma): Vamos louvar, lá-laiá (bis)
2. Felizes são os que se guardam da ruindade
e nos caminhos do Senhor vão sem maldade...
- Tu publicaste teus preceitos, ó Senhor,
gostas de vê-los praticados com amor!
3. Haja firmeza nos meus pés a caminhar,
na tua lei, ó meu Senhor, a praticar...
- E só assim eu não terei de me acanhar,
teus mandamentos todos a considerar!
4. Vou bendizer-te com sincero coração
ao aprender as tuas justas decisões...
- Teus estatutos vou cumprir com devoção
nunca me deixes, nem me abandones não!
5. Sol da justiça, Jesus Cristo, meu Senhor,
tu és do Pai a glória, o brilho, o esplendor...
- Os corações com teu Espírito iluminas,
o teu caminho de verdade e vida ensinas!
Refrão 2
Abriu-se o céu, o chão em flor,
abençoados, os romeiros do Senhor.
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SALMO 119 (118) (LAMED) - parte B - Rém
Mel: chegou a hora da alegria
Lei soberana do Senhor
livre eu serei se praticá-la com amor! (bis)
1. Tua palavra é para sempre, eu cantarei
tão duradoura quanto os céus, proclamarei...
Fidelidade que os tempos atravessa,
como esta terra que criaste e que não cessa!
Aleluia, aleluia
ou (quaresma):
Vamos louvar, lá-laiá!
2. De tuas leis são todos hoje devedores,
todos os seres são assim teus servidores...
- Se tua lei não fosse meu maior prazer,
em minha miséria eu haveria de morrer.
3. Jamais irei me esquecer dos teus preceitos,
pois é por eles que viver tu me tens feito...
- Eu te pertenço, meu Senhor, vem me salvar,
pois teus preceitos estou sempre a procurar!
4. Os malfeitores tramam mi'a destruição
mas eu procuro aprender tuas lições...
- Vi o limite, o fim de toda perfeição,
teus mandamentos, infinita imensidão!
5. Sol de justiça, Jesus Cristo, meu Senhor,
tu és do Pai a glória, o brilho, o esplendor...
- Os corações com teu Espírito iluminas,
o teu caminho de verdade e vida ensinas!
SALMO 119 (118) (NUN) - parte C - Rém
Mel: chegou a hora da alegria
Nem mesmo o sol que faz o dia
brilha mais forte que a palavra que nos guia!
1. Tua palavra pros meus pés é uma lanterna
no meu caminho é a luz que me governa...
- Por isso eu juro e jurando eu sustento:
obedecer estes teus justos mandamentos!
Aleluia, aleluia! (bis)
ou (quaresma) Vamos louvar, lá-laiá
2. Minha aflição, ó meu Senhor, é de morrer,
por tua palavra vem fazer-me reviver...
- Que te agradem as ofertas de meus lábios
de tuas leis, ó meu Senhor, me faze sábio
3. A minha vida mal seguro em minhas mãos,
mas de tua lei é que jamais esqueço não...
- Os malfeitores vêm e prendem-me com laço,
dos teus preceitos, ó Senhor, jamais me afasto!
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4. Teus testemunhos, minha herança para sempre,
a alegria do meu coração contente...
- Eu me dedico a praticar as tuas leis,
minha recompensa para sempre assegurei!
5. Sol de justiça, Jesus Cristo, meu Senhor,
tu és do Pai a glória, o brilho, o esplendor...
Os corações com teu Espírito iluminas,
o teu caminho de verdade e vida ensinas.
SALMO 119(118), 33-40 - HÊ - parte D - Rém
Mel: chegou a hora da alegria
Quanto eu desejo os teus preceitos,
por tua justiça reanima os teus eleitos! (bis)
1. Mostra o caminho, ó Senhor, dos teus mandados,
qual recompensa quero sempre observá-los...
- Vem ensinar-me a cumprir tua vontade,
de coração a tornarei realidade!
Aleluiá, aleluiá! (Ou quaresma):
Vamos louvar, lá-laiá! (bis)
2. Vem conduzir-me no caminh' dos mandamentos
aí está todo esse meu contentamento...
- pros teus desejos reconduz meu coração,
que não se volte para outra ambição!
3. Livre meus olhos de enxergar o que é vão,
com tua Palavra dá-me vida e animação!
- Cumpre as promessas que a teu servo tu fizeste,
que desde sempre a teus fiéis já prometeste.
4. Manda pra longe todo insulto que me assusta,
pois tuas normas são tão boas e tão justas...
- São teus preceitos que meu coração cobiça,
vem dar-me vida, realiza tua justiça!
5. Sol da justiça, Jesus Cristo, meu Senhor,
tu és do Pai a glória, o brilho, o esplendor...
- Os corações com teu Espírito iluminas,
o teu caminho de verdade e vida ensinas!
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SALMO 119(118) 169-176 - TAW - parte E - Rém
Mel: chegou a hora da alegria
A tua ovelha está perdida,
vem procurá-la, ó pastor de minha vida! (bis)
1. Que minha prece, ó Senhor, chegue onde estás,
tu já disseste, entendimento me darás...
- Que meu pedido, ó meu Deus, chegue onde estás,
tu prometeste e, certo, me libertarás!
Aleluia, aleluia! (Ou quaresma):
Vamos louvar, lá-laiá!
2. Que estes meus lábios façam tua louvação,
dos teus preceitos tu me ensinas a lição...
- Que minha língua anuncie tua promessa,
teus mandamentos são justiça, é minha reza!
3. Que tua mão venha, Senhor, me socorrer
pois teus preceitos decidi-me de escolher...
- Tudo o que eu quero é a tua salvação,
tua vontade é total satisfação!
4. Que minha vida seja só prá te louvar,
teus mandamentos venham sempre me ajudar...
- Eu me perdi feito uma ovelha, vem buscá-la,
teus mandamentos não esqueço, ó lei amada!
5. Sol da justiça, Jesus Cristo, meu Senhor,
tu és do Pai a glória, o brilho, o esplendor...
- Os corações com teu Espírito iluminas,
o teu caminho de verdade e vida ensinas!
SALMO 120(119) - modo de Ré - Dom e Mim melodia do salmo 130, “do fundo” H4, p. 95
e 96.
"Eis aqui a tenda de Deus com o povo: Ele habitará com eles, e serão o seu povo e ele será o
Deus-com-eles. Enxugará toda lágrima de seus olhos, e não haverá mais morte, nem luto, nem
grito, nem dor, porque as primeiras coisas terão passado" (Ap 21,3-4).
Apesar dos pesares, é importante acreditar na caminhada para a Terra Prometida, e lutar
por um mundo novo, onde reine a Justiça e a Paz. Em meio às angústias da hora presente,
com esta esperança, cantemos este salmo dos antigos romeiros.
Em minha angústia gritei,
a Deus gritei, a Deus gritei, a Deus gritei...
e Deus, meu Deus me respondeu.
1. Minha vida é Deus quem livra
da má língua e da mentira...
- com que Deus há de pagar
língua falsa a enganar?...
- Com as flechas do guerreiro
e com brasas do espinheiro!
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2. Ai de mim que entre inimigos
desterrado é que habito...
- Vivo tempo até demais
com quem só odeia a paz...
- Digo "paz" com voz sincera,
porém, eles gritam "guerra"!
3. Glória a Deus, Pai de bondade,
glória a Cristo, que é Verdade,
- Glória ao Espírito, que é Vida,
e que é força na subida,
- Glória aos Três, que são um Deus,
cantam todos filhos seus!
SALMO 121(120) - Do
"Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenham medo!" (Lc 12,7).
Como os antigos peregrinos em suas romarias a Jerusalém, peçamos ao Senhor que no
caminho nos guarde e nos acompanhe.
Sou romeiro que caminha,
sou devoto do Senhor,
caminhamos pra terra santa,
para o encontro de nosso Senhor. (bis)
1. Eu levanto meus olhos pros montes:
onde está quem me ajuda, adonde?...
Meu socorro está no Senhor,
que os céus e a terra formou!
2. Tu não vais tropeçar nas estradas,
acordado está quem te guarda!
Um cochilo tirar pode não
o vigia da santa nação!
3. O Senhor fica sempre a teu lado,
te guardando com todo cuidado!
Que o fogo do sol não te açoite,
nem a lua te ofenda de noite!
4. Ele vai te livrar dos desastres,
ele sempre te afasta dos males:
Te protege no ir, no voltar,
toda hora sem nunca faltar!
5. A Deus Pai seja todo louvor,
e a seu Filho, Jesus, Salvador,
e ao Espírito Santo também,
na seqüência dos tempos. Amém!
Refrão 2 (melodia: envia teu Espírito):
Ó Senhor, tu és o nosso protetor,
és o Deus que nos liberta do mal.
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SALMO 122(121) - 1ª versão - Rém H2, p. 53
"Vocês se aproximaram do monte Sião e da Jerusalém celeste, a cidade do Deus vivo" (Hb
12,22).
Como nas antigas romarias a Jerusalém, cantemos a alegria
de contarmos com a presença do Senhor. Peçamos pela paz
em nosso mundo, e que juntos possamos continuar nossa
peregrinação rumo ao reino definitivo.
Fiquei foi contente
com o que me disseram:
"A gente vai pra casa do Senhor!"
- Mas eu fiquei...
1. Nossos passos já pisam teu chão,
ó cidade bem fortificada!
Para lá vai subindo a nação
as tribos do Senhor,
pois já virou tradição,
para celebrar,
prá celebrar o nome do Senhor!
2. Pois é lá que estão os tribunais,
tribunais da justiça do rei;
venham todos e peçam a paz
para Jerusalém!
Vivam tranqüilos demais
os que te amam;
dentro de ti, segurança e todo o bem.
3. Por aqueles que são meus irmãos
os amigos a quem quero bem,
"paz contigo!" será meu refrão.
Por causa deste templo,
que do Senhor é mansão;
do nosso Deus,
eu te desejo a paz e todo bem.
Refrão 2 (natal)
Fiquei foi contente
com o que me disseram:
"Aleluia! em Belém Jesus nasceu!"
- Mas eu fiquei...
Refrão 3 (5ª feira santa)
Fiquei foi contente
com o que me disseram:
"Vamos lembrar a passagem do Senhor!"
- Mas eu fiquei...
Refrão 4 (páscoa):
Fiquei foi contente
com o que me disseram:
"Aleluia! O Senhor ressuscitou!"
- Mas eu fiquei...
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Refrão 5 (ascensão)
Fiquei foi contente
com o que me disseram:
"Aleluia! o Senhor subiu ao céu!"
- Mas eu fiquei...
Refrão 6 (pentecostes):
Fiquei foi contente
com o que me disseram:
"Aleluia! O Espírito desceu!"
- Mas eu fiquei...
SALMO 122(121) - 2ª versão – Lam H1, p. 29
Que alegria quando ouvi que me disseram
vamos à casa do Senhor.
- Que alegria quando ouvi que me disseram:
"Vamos à casa do Senhor!"
- E agora nossos pés já se detém,
Jerusalém, em tuas portas.
- Jerusalém, cidade bem edificada
num conjunto harmonioso;
- Para lá sobem as tribos de Israel,
as tribos do Senhor.
- Para louvar, segundo a lei de Israel,
o nome do Senhor.
- A sede da justiça lá está
e o trono da Davi.
- Rogai que viva em paz Jerusalém,
e em segurança os que te amam!
- Que a paz habite dentro de teus muros,
tranqüilidade em teus palácios!
- Por amor a meus irmãos e meus amigos,
peço: "A paz esteja em ti!"
- Pelo amor que tenho à casa do Senhor,
eu te desejo todo bem!
- Glória a Deus presente em toda a terra,
que Jesus manifestou,
- ao Espírito, de Deus amor materno,
toda graça e todo amor.
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SALMO 123(122) Ré Mel: a mesma do salmo 65: Ó Deus mereces um hino
"Vocês esperam que Jesus Cristo, o Filho de Deus, venha do céu. à ele que nos libertará da ira
que se aproxima" (1Ts 1,10).
Com os olhos voltados para o Senhor, apresentemos a ele o sofrimento de todos os
oprimidos. Que o Senhor faça de nós instrumentos da sua justiça.
1. A ti levanto meus olhos,
a ti que moras no céu.
Tal qual o olhar dos escravos,
nas mãos dos senhores seus
2. Tal qual o olhar da escrava,
nas mãos de quem a governa,
o nosso olhar está em Deus
até que se compadeça.
3. De nós tem pena, Senhor,
piedade , tem compaixão.
Já fomos tão desprezados,
demais a humilhação.
4. Cansados de tanto sofrer,
do orgulho dos prepotentes,
tua glória nós proclamamos,
Deus Santo, bom e clemente!
SALMO 124(123) - 1ª versão - melodia do salmo 123(122) - Ré
"Se Deus está conosco, quem estará contra nós? Quem nos separará do amor de Cristo?
(Romanos 8,32.35).
O Senhor está com a gente. Se deixarmos sua força atuar através de nós, veremos coisas
novas acontecerem.
1. Se o Senhor não ‘stivesse conosco
Israel que o diga agora
invasores nos destruiriam
como fogo que tudo devora.
2. Se o Senhor não estivesse conosco
nos teria afogado este mar,
chegou água até o pescoço,
foi difícil da onda escapar.
3. O Senhor seja sempre bendito,
pois da garra da fera arrancou,
fomos salvos dos dentes ferinos,
pois de lá o Senhor nos tirou.
4. Na armadilha qual pássaros presos,
escapamos do vil caçador
a arapuca foi escancarada
nos livrou da prisão o Senhor.
5. Nosso auxílio está no Senhor,
que os céus e a terra criou.
glória ao Pai e ao seu Filho Jesus.
Ao Espírito fonte de Amor!
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SALMO 124(123)- 2ª versão
Coco de roda – Sol
1. Se o Senhor não estivesse
a favor da nossa gente,
diga o povo de Israel...
- Diga o povo de Israel!
2. Se Olorum não estivesse
a favor da negra gente,
diga o povo de Zumbi...
- Diga o povo de Zumbi!
3. Se Tupã não estivesse
a favor da Índia gente,
diga o clã de Ajuricaba...*
- Diga o clã de Ajuricaba!
4. Se Deus Pai não estivesse
a favor da nossa gente,
diga o povo oprimido...
- Diga o povo oprimido!
5. Se Deus mãe não estivesse
a favor de nós, mulheres,
diga a gente oprimida
- diga a gente oprimida!
Quando nos arrancaram à Mãe-Terra
e invadiram os rios e a floresta,
nos teria arrastado a correnteza
e acabado com a gente com certeza...
E afogado meu povo nas profundezas - ôi
e afogado meu povo nas profundezas! (solista - coro)
6. Olorum, bendito sejas,
porque nunca permitiste
que esses cães nos devorassem...
- Que esses cães nos devorassem!
7. Ó Tupã, bendito sejas,
porque feito um passarinho
escapamos dos seus laços...
- Escapamos dos seus laços!
8. Ó Deus Mãe, bendita sejas!
Em teu nome, o nosso auxílio,
céus e terras tu criaste...
- Céus e terras tu criaste!
9. Ó Senhor bendito sejas,
Olorum, Tupã, Deus Mãe,
Deus-conosco para sempre,
- Deus-conosco para sempre.
* Pode substituir Ajuricaba por povo Kaiowá, Guarani, Ianomami, etc
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SALMO 125(124)
(melodia do salmo 122: Fiquei foi contente) - Rém
"Quem ouve as minhas palavras e as põe em prática, será semelhante a alguém ajuizado, que
constrói sua casa sobre a rocha". (Mt 7,24-25).
Seguindo ao Cristo nos tornamos pedras vivas do grande edifício espiritual, desta Cidade
Nova que é o Reino de Deus.
O Povo de Deus nunca se abalou...
Bem firme está quem confia no Senhor!
- Povo de Deus...
1. Quem confia em nosso Senhor
se parece com o Monte Sião,
não se abala, nem treme jamais,
prá sempre firme, então...
Jerusalém por outeiros,
pelo Senhor
seu povo está protegido o tempo inteiro!
2. O domínio dos maus não virá
sobre a posse que os justos detém,
para que não suceda que os justos
se façam maus também...
Senhor, sê bom com os bons,
ó meu Senhor,
Senhor, sê bom com os retos corações!
3. Mas aqueles que vão por atalhos
tortuosos, andando ao léu,
que o Senhor os derrote com os maus,
e paz sobre Israel!
Ao Pai e a Cristo Senhor
e ao Divino
a todos os Três, um só Deus nosso louvor!
SALMO 126(125) - 1ª versão - Sol
"Agora vocês estão tristes. Mas quando vocês tornarem a me ver, ficarão alegres" (Jo 16,22).
Como o povo da volta do cativeiro e os discípulos de Jesus após a ressurreição, cantemos a
alegria pelas vitórias que o Senhor nos tem dado.
Maravilhas, sim, aleluia,
o Senhor fez por nós, aleluia.
1. Quando o Senhor nos libertou do cativeiro,
foi como um sonho, parecia uma ilusão
rejubilaram nossos rostos, nossos lábios
entre risos e canções. (bis)
2. Entre as nações se comentava todo dia:
Quantos prodígios fez por eles o seu Deus!
Grandes prodígios fez por nós nosso Senhor
e vibramos de alegria! (bis)
3. Reconduzi nossos cativos, ó Senhor
como torrentes que o deserto vêm molhar
todos aqueles que na dor vão semeando
ao colher hão de cantar. (bis)
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4. Quando se vai, vai-se em lágrimas de pranto
vai-se chorando, transportando as sementes
quando se vem, vem-se cantando alegremente
carregando as espigas. (bis)
5. Louvor a Deus amigo da humanidade,
e a Jesus que vem seu povo congregar
e ao Espírito de Deus, terna bondade,
honra e glória sem cessar! (bis)
SALMO 126(125) - 2ª versão La
Todo povo sofredor (bis)
o seu pranto esquecerá (bis)
pois o que plantar na dor (bis)
na alegria colherá (bis).
1. Retornar do cativeiro,
fez-se sonho verdadeiro,
sonho de libertação.
Ao voltarem, os exilados,
Deus trazendo os deportados,
libertados pra Sião!
2. Nós ficamos tão felizes,
nossa boca foi sorrisos,
nossos lábios só canções!
Nós vibramos de alegria:
"O Senhor fez maravilhas",
publicaram as nações!
3. Ó Senhor, Deus poderoso,
não esqueçais o vosso povo
a sofrer na escravidão.
Nos livrai do cativeiro,
qual chuvada de janeiro
alagando o sertão.
4. Semeando na agonia,
espalhando cada dia
a semente do amanhã,
A colheita é uma alegria,
muito canto e euforia:
É fartura, é Canaã.
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SALMO 126(125) - 3ª versão – Solm H2, p. 54
Lará - lará - lari
lará - lará - lari
lará - lará - lari.
1. Quando o Senhor mudou
a sorte do seu povo,
parecia um sonh'
sonho maravilhoso!
2. Encheu-se a nossa boca
de tanta alegria,
O pessoal dizia:
mas que maravilha!
3. O Senhor fez conosco
suas maravilhas,
Que grande alegria,
que grande alegria!
4. Como os riachos secos
lá do meu sertão,
Muda, Senhor, assim,
nossa situação!
5. Quem vai, penando vai,
semeando a semente,
mas chegou a safra,
a gente vem contente.
SALMO 127(126) – Do (melodia do salmo 121: eu levanto...)
"Sem mim, vocês não podem fazer nada" (Jo 15,5)
Com este antigo canto da sabedoria popular, entreguemos ao Senhor todas as nossas
preocupações cotidianas, na certeza de que ele é a única fonte de todos os bens.
1. Se o Senhor não constrói a morada
construtores trabalham em vão,
se o Senhor não guardar a cidade
seus vigias em vão guardarão.
2. Acordar muito cedo é inútil,
ou à noite seu sono atrasar
pra ganhar o pão duro e sofrido
todo dia vivendo a lutar.
3. O Senhor reservou aos amigos
todo bem necessário à vida.
Mesmo à noite enquanto descansam
não lhes falta nem pão, nem guarida.
4. Um presente de Deus, uma herança,
é o fruto que a mãe traz no ventre
como flechas nas mãos de um guerreiro
é o filho uma força pra gente.
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5. É feliz quem assim se reforça
qual guerreiro se arma de flecha.
Por ninguém ele vai ser vencido
na cidade e nas lutas da terra.
6. A Deus Pai seja todo louvor.
E a seu Filho, Jesus, Salvador,
e ao Espírito Santo também,
na seqüência dos tempos. Amém!.
SALMO 128(127) – Mi - melodia do salmo 133: Oi, que prazer
"Meu Pai é glorificado quando vocês dão muitos frutos" (Jo 15,8).
Com esta bênção sacerdotal dada às famílias, invoquemos a força do Senhor sobre todo o
povo de Deus: que venha sobre nós a sua luz, sua alegria, sua paz!
Felizes os que respeitam
a Deus em seu coração.
1. por seus caminhos trilhando,
felizes sempre serão!
2. São como vinha fecunda,
felizes sempre serão!
3. Seus filhos, verde touceira!
Felizes sempre serão!
4. Por Deus serão abençoados!
Felizes sempre serão!
5. De Sião Deus os abençoe!
Felizes sempre serão!
6. Verão o bem da cidade!
Felizes sempre serão!
7. Verão seus filhos e netos!
Felizes sempre serão!
8. Seu povo a viver em paz!
Felizes sempre serão!
9. Co'o Pai, o Filho e o Divino
Felizes sempre serão!
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SALMO 129(128) – Sol (mel. do salmo 124 - 2ª versão: Se o Senhor não estivesse)
"Vocês serão odiados por todos por causa do meu nome" (mt 10,22).
Relembrando sua história, o povo canta os seus sofrimentos, perseguições, exílios e
opressões sem fim. Nós cantamos hoje, junto com todos os que são perseguidos por causa da
justiça, pedindo que a verdade e o direito se estabeleçam na terra.
1. Desde a minha juventude
muito andaram me oprimindo,
diga o povo de Israel,
- diga o povo de Israel.
2. Desde a minha juventude
muito andaram me oprimindo,
mas comigo não puderam,
- mas comigo não puderam.
3. Feito arado os opressores
minhas costas escavaram,
longos regos cá deitaram,
- longos regos cá deitaram.
4. Justo Deus quebre o jugo dos malvados
o inimigo dispare envergonhado
como o mato que cresce no telhado
antes mesmo que arranquem, ressecado,
que não enche a mão do ceifador } bis
nem dá feixe a quem juntou} bis
5. E quem passa nem lhes diga:
"Que o Senhor os abençoe,
e nem nós abençoamos - e nem nós abençoamos
6. Glória ao Pai que nos protege,
glória ao Filho Deus-conosco,
e ao Divino, nossa força - e ao Divino, nossa força
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SALMO 130(129) – 1a versão modo de Ré - Dom e Mim H2, p. 55
"Ele salvará o seu povo dos seus pecados" (Mt 1,21).
Na fraqueza da nossa condição humana, e conscientes de que somos pecadores, peçamos ao
Senhor que nos perdoe e nos renove com a sua salvação.
Do fundo do meu penar
chamo por ti, chamo por ti, chamo por ti,
Senhor, escuta o meu clamor!
1. Do mais fundo do abismo
meu Senhor, a ti eu grito.
- Que se abram teus ouvidos
ao clamor dos meus pedidos.
2. Se os erros vais cobrar
quem, Senhor, vai aguentar?...
- Porque há em ti perdão,
todos te respeitarão.
3. No Senhor minh'alma espera,
sua palavra só deseja!
- O vigia espera o sol,
eu espero o meu Senhor!
4. Teu Senhor aguarda, ó gente,
ele ama ternamente!
- Generoso é seu resgate,
cancelou toda maldade.
5. Ao bondoso Pai cantemos,
a Jesus nos confiemos
- No Espírito exultemos
e um louvor contrito demos.
Refrão 2 (natal)
Por entre a escuridão
u’a luz brilhou, u’a luz brilhou, u’a luz brilhou
tua graça a nós se revelou.
SALMO 130(129) - 2ª versão - Lam
Confia min'alma no Senhor,
nele está minha esperança.
1. Das profundezas, Senhor clamo a ti:
Escuta a minha voz!
Atento se façam teus ouvidos
ao clamor da minha prece.
2. Se reténs os pecados, Senhor,
quem poderá subsistir?
Mas em ti se encontra o perdão:
Eu temo e espero.
3. No Senhor ponho a minha esperança
e na sua palavra
espera a minh'alma o Senhor
mais que os guardas pela aurora.
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4. No Senhor está toda a graça,
copiosa redenção,
ele vem resgatar Israel
de toda iniqüidade.
5. Glória ao Deus presente em toda a terra
que Jesus manifestou,
ao Espírito de Deus amor materno,
toda graça e todo amor.
Refrão 2 H3, p. 395, mel 8
Em Deus se encontra o perdão,
é copiosa a sua redenção.
SALMO 131(130) - Do H2, p. 302
"Quem não acolher o reino de Deus como uma criancinha, não entrará nele" (Lc 18,17).
Como pobres e carentes da proteção de Deus, confiemo-nos totalmente nas mãos do Pai, que
escolhe os pequeninos para confundir os grandes deste mundo.
1. Senhor, não sou orgulhoso,
nem tenho olhar arrogante.
Não ando atrás de grandezas,
além do que é meu alcance
minha alma em mim silencia,
e a tenho em paz repousante. (bis)
2. Igual a uma criança
que já deixou de mamar
e está no colo materno
em mim assim minh’alma está.
Confia Israel no Senhor,
com Deus sempre hás de contar. (bis)
SALMO 132(131) - Parte A (1-7) - o juramento de Davi (Melodia: Luz radiante).
"Na casa de Davi, seu servo, Deus fez surgir um poderoso Salvador" (Lc 1,68).
Com este canto, usado para entronizar a Arca da Aliança no antigo templo, louvemos a Deus
porque por meio de Jesus, ele veio morar conosco para sempre.
De teu Cristo te lembra, Senhor,
de suas lutas, de seu labor!
Solista 1 - De Davi te recorda, ó Deus
de suas penas, quanto sofreu.
Solista 2 - Quando o Rei a jurar ao Senhor
fez um voto ao Deus de Jacó:
Solista 1 - "Em minha casa jamais entrarei
em meu leito não pousarei
Solista 2 - Não irei os meus olhos fechar
nem mi'a vista vai descansar
Solista 1 - Até quando eu não encontrar
pro Deus forte enfim um lugar!"
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SALMO 132(131) - parte B (8-10): descoberta e translado da Arca.
(melodia: Chegou a hora da alegria). - Rem
Façamos festa co'a alegria:
"de Deus a Arca encontrou sua moradia!"
Coro feminino - Que estava em Éfrata já tínhamos ouvido
e a encontramos em um bosque bem florido
Coro masculino - Em sua santa moradia penetremos,
frente ao estrado de seus pés ajoelhemos!
- Aleluia, aleluia! (bis)
(na quaresma: vamos louvar lá-laiá)
Coro feminino - Senhor, levanta-te e vem pra tua pousada
com esta Arca de tua força carregada!
Coro masculino - Teus sacerdotes se revistam de justiça
e teus fiéis contentes saltem de alegria
- Aleluia, aleluia! (bis)
(na quaresma: vamos louvar lá-laiá)
Coro feminino - E por amor do Rei Davi, teu servo amigo,
oh, não rejeites o olhar do teu Ungido!
Coro masculino - Oh, não rejeites o olhar do teu Ungido!
Sim, por amor do Rei Davi, teu servo amigo!
- Aleluia, aleluia! (bis)
(na quaresma: vamos louvar lá-laiá)
SALMO 132(131) parte C (11-18): o juramento de Davi (melodia: salmo 89 parte C: os céus e a terra). - Dom
Pra sempre aqui pousarei,
minha tenda entre vós fincarei
Solista:
Jurou o Senhor a Davi,
sua promessa há de cumprir:
“Do teu ventre um fruto eu porei,
e em teu trono eu colocarei!”
Coro (ritmado):
Jurou o Senhor a Davi,
sua promessa há de cumprir:
“Se teus filhos guardarem mi'a Aliança,
a seus filhos teu trono, em herança!”
prá sempre...
Solista:
Jurou o Senhor a Davi,
sua promessa há de cumprir:
“A Sião o Senhor escolheu,
por morada ele a elegeu!”
Coro:
Jurou o Senhor a Davi,
sua promessa há de cumprir:
“para sempre aqui pousarei,
residência aqui manterei!”
- prá sempre...
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Solista:
Jurou o Senhor a Davi,
sua promessa há de cumprir:
“Suas colheitas eu hei de abençoar,
e seus pobres com pão saciar!”
Coro:
Jurou o Senhor a Davi,
sua promessa há de cumprir:
“Vestirei seus ministros de graça
seus fiéis dançarão pelas praças!”
Solista:
Jurou o Senhor a Davi,
sua promessa há de cumprir:
“Prá Davi o poder vai brotar,
uma luz prá meu Cristo vou dar!”
Coro:
Jurou o Senhor a Davi,
sua promessa há de cumprir:
“Seus contrários vou envergonhar,
diadema sobre ele a brilhar!”
SALMO 133(132) - Do
"Se vocês tiverem amor uns para com os outros, todos reconhecerão que vocês são meus
discípulos" (Jo 13,35).
Neste salmo, inspirado numa velha canção, cantemos a alegria da fraternidade e bendigamos
ao Senhor pela nossa comunhão.)
Oi, que prazer, que alegria
o nosso encontro de irmãos! (bis)
1. É óleo que nos consagra,
que ungiu teu servo Aarão.
- É como um banho perfumado,
gostosa é nosso união!
2. Orvalho de alta montanha
que desce sobre Sião.
- Sereno da madrugada
gostosa é nossa união!
3. Senhor, tu nos abençoas,
e a vida vem de porção.
- É vida que dura sempre,
gostosa é nossa união!
4. Ao Deus de todas a crenças,
a glória e a louvação.
- No amor da Santa Trindade,
gostosa é nossa união!
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SALMO 134(133) – 1a versão Do
(melodia do salmo 133: Oi, que prazer)
"Jesus subiu ao monte para orar, e passou toda a noite em oração a Deus" (Lc 6,12).
Neste salmo de vigília, bendigamos ao Senhor e lhe peçamos a graça de nos manter
vigilantes na espera do seu reino.
Quem serve a Deus cante agora:
“Bendito seja o Senhor!”
1. Vocês que estão em sua casa
de noite, a Deus o louvor!
2. Levantem as mãos orantes,
de noite, a Deus o louvor!
3. A bênção do criador,
de noite, a Deus o louvor!
4. Ao Pai, ao Filho e ao Divino
de noite, a Deus o louvor!
SALMO 134(133) 2a versão – Re - pode ser usado no lugar na abertura na ofício de vigília
do tempo comum
S: Venham agora, bendizer ao Senhor Deus,
ó todos servidores do Senhor.
T: Venham agora, bendizer ao Senhor Deus,
ó todos servidores do Senhor.
S: Que celebram o louvor em seu templo,
nos átrios da casa do Senhor.
T: Ó todas servidoras do Senhor.
S: Levantem suas mãos ao santuário
bendigam ao Senhor Deus a noite inteira.
T: Ó todos servidores do Senhor.
S: Que o Senhor lhes abençoe de Sião,
o Senhor que fez o céu e fez a terra.
T: ó todas servidoras do Senhor.
S: Venham agora bendizer ao Senhor Deus
T: Ó todos servidores do Senhor..
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SALMO 135(134), 1-12 Mel: a mesma do refrão 2
"Proclamem as maravilhas de Deus. Ele chamou vocês das trevas para a luz" (1Pd 2,9)
Louvemos o nosso Deus que, fiel à sua aliança feita com seu povo, realizou maravilhas.
Aleluia, o Senhor venceu a morte,
bendito seja o seu nome, aleluia!
- Louvai o Senhor, bendizei-o;
louvai o Senhor, servos seus,
- que celebrais o louvor em seu templo
e habitais junto aos átrios de Deus!
- Louvai o Senhor, porque é bom;
cantai ao seu nome suave!
- Escolheu para a si a Jacó,
preferiu Israel por herança.
- Eu bem sei que o Senhor é tão grande,
que é maior do que todos os deuses.
- Ele faz tudo quanto lhe agrada,
nas alturas dos céus e na terra.
Traz as nuvens do extremo da terra
transborda os raios em chuva.
- No Egito feriu primogênitos,
desde homens até animais.
- Fez milagres, prodígios, portentos,
perante Faraó e seus servos.
Abateu numerosas nações
e matou muitos reis poderosos.
- Ele deu sua terra em herança,
em herança a seu povo fiel.
- Ó Senhor, vosso nome é eterno,
para sempre é vossa lembrança.
Glória a Deus presente em toda a terra
a Jesus que o Pai nos enviou.
Ao Espírito de Deus amor materno
toda graça, toda glória e louvor.
Refrão 2: Rem
Ó Senhor, vosso nome é eterno
vossa memória cantaremos para sempre.
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SALMO 136(135) - 1ª versão - Mim H4, p. 11
"Deus amou tanto o mundo que lhe deu o seu Filho único" (Jo 3,16).
Como nas liturgias solenes do antigo templo, cantemos nosso louvor ao Senhor pelas
maravilhas que ele fez na história antiga e em nossa vida.
1. Louvai a Deus que é tão bom,
pois seu amor não tem fim.
Ele é o Senhor dos senhores,
pois seu amor não tem fim.
Só ele fez grandes coisas...
pois seu amor não tem fim.
Fez este céu tão bonito
pois seu amor não tem fim.
2. A terra ele pôs fora d'água,
pois seu amor não tem fim.
Luzeiros tão brilhantes,
pois seu amor não tem fim.
O sol que governa o dia,
pois seu amor não tem fim.
De noite, a lua e as estrelas,
pois seu amor não tem fim.
3. Tirou Israel do Egito,
pois seu amor não tem fim.
Feriu quem nos explorava,
pois seu amor não tem fim.
Livrou-nos do cativeiro,
pois seu amor não tem fim.
Com a força do seu braço,
pois seu amor não tem fim.
4. Dividiu o mar Vermelho,
pois seu amor não tem fim.
Passou seu povo por ele,
pois seu amor não tem fim.
Afogou os poderosos,
pois seu amor não tem fim.
Guiou-nos pelo deserto,
pois seu amor não tem fim.
5. Derrotou os donos da terra,
pois seu amor não tem fim.
Derrubou os prepotentes,
pois seu amor não tem fim.
Os da banda do nascente,
pois seu amor não tem fim.
E os da banda do poente,
pois seu amor não tem fim.
6. Loteou as terras deles,
pois seu amor não tem fim.
E entregou tudo a seu povo,
pois seu amor não tem fim.
Lembrou-se de quem sofria,
pois seu amor não tem fim.
Nos livrou dos inimigos,
pois seu amor não tem fim.
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7. Dá comida a todo mundo,
pois seu amor não tem fim.
Louvemos ao Deus do céu,
pois seu amor não tem fim.
ao Deus de todas as crenças,
pois seu amor não tem fim.
Deus que é, que era e que vem,
pois seu amor não tem fim.
A comunidade continua o salmo, dizendo os motivos atuais, pelos quais dá graças a Deus e
todos respondem: “pois seu amor não tem fim”
SALMO 136 - 2ª versão -

Lá

1. Ao Senhor dos senhores cantai
ao Senhor Deus dos deuses louvai
maravilhas só ele é quem faz
bom é Deus, ao Senhor pois louvai.
2. Com saber ele fez terra e céu
sobre as águas a terra firmou
para o dia reger fez o sol
e as estrelas pra noite criou.
Pois eterno é seu amor por nós
eterno é seu amor (bis).
3. Primogênitos todos feriu
do Egito, um povo opressor
e dali Israel fez sair
o poder de sua mão o salvou.
4. No mar bravo ele fez perecer
os soldados e o tal Faraó.
Aliança ele fez com Israel
no deserto seu povo guiou.
5. Poderosos sem dó abateu
a famosos reis desbaratou.
Sua terra Israel recebeu
como herança a seu povo entregou.
6. Se lembrou de nós na humilhação
ao Senhor, Salvador proclamai
dele nós recebemos o pão
ao Senhor, Deus dos céus, proclamai.
(O salmo continua nos motivos que hoje temos para dar graças a Deus)

SALMO 136 - 3ª versão - Ré
1. Em coro a Deus louvemos, eterno é seu amor!
Pois Deus é admirável, eterno é seu amor!
Criou o céu e a terra, eterno é seu amor!
Criou o sol e a lua, eterno é seu amor!
Por nós fez maravilhas, louvemos ao Senhor!
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2. Fez águas, nuvens, chuvas, eterno é seu amor!
Fez pedras, terras, montes, eterno é seu amor!
O Egito ele feriu, eterno é seu amor!
Seu povo libertou, eterno é seu amor!
Por nós fez maravilhas, louvemos ao Senhor!
3. A Israel guiou, eterno é seu amor!
O mar Vermelho abriu, eterno é seu amor!
Levou pelo deserto, eterno é seu amor!
Seu povo perseguido, eterno é seu amor!
Por nós fez maravilhas, louvemos ao Senhor!
4. Matou os poderosos, eterno é seu amor!
Tomou as terras deles, eterno é seu amor!
Seu povo assentou, eterno é seu amor!
Na terra da herança, eterno é seu amor!
Por nós fez maravilhas, louvemos ao Senhor!
5. De nós ele se lembra, eterno é seu amor!
Livrou-nos do opressor, eterno é seu amor!
Com o povo o pão reparte, eterno é seu amor!
Nos faz agradecidos, eterno é seu amor!
Por nós fez maravilhas, louvemos ao Senhor!
6. A ele demos glória, eterno é seu amor!
Ao Deus Trindade Santa, eterno é seu amor!
Por nós fez maravilhas, louvemos ao Senhor!
(A comunidade continua o salmo, dizendo os motivos
atuais, pelos quais dá graças a Deus)
SALMO 137(136) - Rém H2, p. 57
"Neste mundo vocês terão aflições, mas tenham coragem: eu venci o mundo" (Jo 16,33).
Com todos os escravizados do mundo e os que estão exilados longe de sua terra, lembremos o
lamento dos cativos, e peçamos ao Senhor que apresse a sua justiça.
Lá na beira dos rios da Babilônia
nos sentamos a chorar.
as saudades de Sião,
seu amor a recordar!...
1. Nos salgueiros plantados ali por perto
penduramos os violões.
O opressor, de tão esperto,
exigia ouvir canções:
Cantem agora no desterro
as cantigas de Sião!
2. Uma fonte d'água brotou dos olhos
e não pudemos entoar,
cantar cantos de alegria
quando é hora de chorar,
é encobrir a injustiça
e a verdade profanar!
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3. Jerusalém, se eu de ti me esquecer,
vai secar a minha mão,
minha língua poderá apodrecer,
não sentirei mais da voz a pulsação,
Jerusalém, Jerusalém, alegria do coração!
5. A Deus vivo, nós, seu povo, glória demos,
pois ouviu nosso clamor;
a Jesus também louvemos
ao Espírito de amor.
Hoje ainda te pedimos
vem salvar-nos, ó Senhor!
SALMO 138 (137) - (melodia do salmo 113: Louvai, ó servos...) - Do
"Ele olhou para a humildade de sua serva" (Lc 1,48).
Diante de todas as criaturas do céu e da terra, cantamos ao Senhor que dirige seu olhar
amoroso para os pobres e pequenos.
1. Eu te agradeço bem de coração,
eu canto a ti, Senhor, perante os anjos.
Eu me ajoelho pra teu santuário,
por teu amor fiel teu nome eu canto!
2. Além de toda imaginação,
tua palavra, teu nome engrandeces,
e quando eu grito, meu Senhor respondes,
me satisfazes e me fortaleces.
3. Todos os reis da terra te celebrem,
pois já ouviram os dizeres teus
façam poemas sobre os teus caminhos,
pois é tão grande tua glória, ó Deus!
4. Nosso Senhor é um Deus tão imenso
mas é capaz de ver o pequenino,
e já de longe avista o arrogante;
Em minha angústia livra o inimigo!
5. Tua mão direita para mim estendes,
sempre me salva teu amor fiel.
De tua mão a obra não desprezes,
glória a Deus, Mãe que une terra e céu!
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SALMO 139(138) - 1ª versão - Mib H2, p. 58
"A Palavra do Senhor é viva e eficaz. Conhece os pensamentos do coração" (Hb 4,12).
Como alguém caluniado esperava a palavra decisiva de Deus no templo, para julgá-lo
inocente, reconheçamos a força do chamado do Senhor em nossa vida e agradeçamos a ele o
fato de que ele nos penetra tão profundamente.
Tu és a luz, Senhor,
do meu andar, Senhor,
do meu lutar, Senhor,
força do meu sofrer.
Em tuas mãos, Senhor,
quero viver.
1. Meu coração penetras
e lês meus pensamentos;
Se sento ou se levanto,
tu vês meus movimentos,
de todas mi’as palavras,
tu tens conhecimento.
2. Por trás e pela frente,
me envolves, Deus e cercas
pões sobre mim tua mão,
me guias e me acobertas.
O teu saber me encanta,
me excede e me supera.
3. Quisesse eu me esconder,
do teu imenso olhar,
subir até o céu,
na terra me entranhar,
atrás do sol que nasce,
lá irias me encontrar.
4. Se a luz do sol se fosse,
que escuridão seria!...
Se as trevas me envolvessem,
o que adiantaria?...
Pra ti, Senhor, a noite
é clara como o dia.
5. No seio de minha mãe
tu me teceste um dia.
Senhor, eu te agradeço
por tantas maravilhas,
meus ossos e minha alma
de há muito conhecias.
6. Quando, então, me formavas
misteriosamente,
minhas ações previas,
no livro de tua mente,
meus dias já contados
antecipadamente.
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7. Teus planos insondáveis,
ó meu Deus infinito,
somá-los eu quisera
é um areal infindo,
e assim que me desperto,
ainda estou contigo.
8. Que os maus da terra sumam,
pereçam os violentos,
que tramam contra ti,
com vergonhoso intento:
abusam do teu nome,
pra seus planos sangrentos.
9. Mas vê meu coração,
e minha angústia sente;
olha, Senhor, meus passos;
se vou erradamente,
me guia no caminho,
da vida para sempre!
10.Como é profundo, ó Pai,
tua sabedoria.
fizeste amanhecer,
em Cristo novo dia,
e por teu Santo Espírito,
qual mãe de amor nos guias.
Refrão 2 (tempo da páscoa):
Ressuscitei, Senhor,
contigo estou, Senhor,
teu grande amor, Senhor,
de mim se recordou,
tua mão se levantou,
me libertou!
Refrão 3 (festa dos santos)
Tu me formaste, ó Deus,
no seio maternal,
tu me amaste, ó Deus,
ternura divinal,
tu me escolheste, ó Deus,
és sem igual.
Refrão 4: (santos apóstolos no tempo pascal)
O bom pastor, Senhor,
o seu rebanho amou,
o bom pastor, Senhor,
a vida entregou,
o seu rebanho amou
o bom pastor.

Cf. Jo 10

Refrão 5 (mártires no tempo pascal)
Sua vida ofereceu,
Cf. Apoc 12,11
a morte enfrentou;
no sangue do cordeiro
a vida encontrou!
E assim se alegre o céu,
aleluiá!
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Refrão 6 (mártires no tempo pascal)
Os santos campeões
eu vi brilhar nos céus,
neles venceu Jesus,
por isso, glória a Deus!
Co’alegres corações
aleluiá!
Refrão 7 (mártires no tempo pascal):
Com Cristo vais morrer
com ele viverás!
Com Cristo vai sofrer,
com ele reinarás!
Com Cristo vais vencer,
aleluiá!

2Tm 2,11s

SALMO 139(138) - 2ª Versão – Rém
1. Tu me conheces quando estou sentado,
tu me conheces quando estou em pé,
vês claramente quando estou andando,
quando repouso, tu também me vês.
Vais às raízes do meu pensamento,
tu advinhas todo o meu dizer,
para ficar longe do teu Espírito,
o que farei? Aonde irei? Não sei.
Para onde irei, para onde fugirei?
Se subo ao céus ou se me prostro no abismo,
eu te encontro lá.
Para onde irei? Para onde fugirei?
Se estás no alto da montanha verdejante
ou nos confins do mar...
2. Se eu disser às trevas que me escondam,
e que não haja luz onde eu passar,
pra ti, Senhor, a noite é claro dia,
fazes da noite, luz a irradiar.
Tu me teceste no seio materno,
e me formaste com tuas próprias mãos.
As tuas obras são maravilhosas,
agradecido, faço louvação.
3. Em teu segredo quando fui pensado
e fui gerado em fecundo chão,
meu ser profundo não desconheceste,
sempre me viste em toda a minha ação.
A minha história em teu livro escrita,
ali teus olhos viram meu agir.
Meus dias foram por ti calculados,
bem mesmo antes de eu existir.

126/505

4. Ó meu Senhor, olhando os teus projetos,
para entendê-los, limitado sou:
Incalculáveis como grão de areia...
Quando desperto inda contigo estou.
Os opressores todos que me cercam,
por tua força sejam destruídos,
homens injustos que a ti renegam,
sempre serão, Senhor, meus inimigos.
5. Olha-me, Deus, e vê meus pensamentos,
vem, examina o meu coração.
Meus passos tira do caminho errado
guarda minha vida em toda retidão.
Glória te damos, Deus, pra todo o sempre
glória ao Filho, nosso Salvador.
Glória e louvor também ao Santo Espírito,
que é fonte viva de eterno amor.
SALMO 141(140) Mel do salmo 116: Oferecerei
"Pela misericórdia de Deus, peço que vocês ofereçam os
próprios corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a
Deus" (Rm 12,1)
Como oração da tarde oferecida ao Senhor, invoquemos sua
proteção contra os perigos que nos cercam e as tentações
que nos ameaçam..
1. Senhor, te chamo, vem, socorre-me depressa,
quando a ti clamo, ouve a voz que a ti se eleva!
- E como incenso suba a ti mi'a prece em rima,
mi'as mãos erguidas como oferta vespertina.
Nossas mãos, Senhor,
trazem seus pedidos,
o louvor da tarde
chegue aos teus ouvidos.
2. Põe um vigia em minha boca, por favor,
um guarda à porta dos meus lábios, ó Senhor!
- Não deixes ir meu coração com os malfeitores
nem vou comer de seus banquetes pecadores
3. Me bata o justo e me corrija o crente honesto
dos maus até os seus perfumes eu detesto...
- Contra a maldade dessa gente eu vou rezando
seus chefes ouçam e se vão arrebentando!
4. A ti, Senhor, elevo agora o meu olhar,
em ti me abrigo, não me deixes expirar.
- Das armadilhas dos malvados me defende,
contra as ciladas dessa gente a mão estende!
5. Caiam os maus nos laços de suas maldades,
enquanto eu vou-me escapando em liberdade,
- ao Deus de amor que em Jesus se revelou
de todo mundo lhe ofertamos o louvor.

127/505

SALMO 142(141) (melodia do salmo 13: Até quando; ou: “se esta rua”) - Do
"Pai, chegou a hora: glorifica teu filho!"
Com esta prece de um perseguido, façamos nossa a súplica de toda pessoa exilada: seja o
Senhor o nosso refúgio e salvação!
1. Ao Senhor faço ouvir meu forte grito,
ao Senhor meu clamor eu faço ouvir
minha queixa eu derramo diante dele
quando o alento parece-me fugir.
2. Tu conheces meus passos, meu caminho:
Armadilha puseram na estrada
volta os olhos e vê ninguém me liga
sem amparo eu me sinto abandonada..
3. Grito a ti, ó Senhor, a ti eu digo:
"Meu refúgio tu és, minha porção,
mi'a herança és na terra dos viventes,
de um coitado ouve atento a oração.
4. Vem livrar-me dos meus perseguidores
pois são fortes, mais fortes do que eu
minha vida retira da cadeia
e assim louvarei o nome teu!
5. Quem é justo se ajuntará comigo
quando a mim revelares teu amor!
Glória a Deus que escuta os oprimidos
quem do povo sofrido ouve o clamor!
Salmo 143(142)
(Melodia do salmo 4: “Ó Deus, ao ouvir...”)
“A pessoa não se torna justa pela prática da lei, mas somente pela fé em Jesus Cristo” (Gl
2,16).
Nesta súplica, renovamos nossa confiança em Deus, junto com todas as pessoas que sofrem e que
esperam na sua misericórdia.
1. Senhor, ouve a prece, o pedido!
És justo e fiel, dá-me ouvido!
Não venhas teu servo julgar,
quem vai agüentar teu olhar?...
2. Persegue o inimigo, me arrasa,
as trevas da morte, mi’a casa!
Mi’a força se vai, se evapora
e o meu coração se apavora.
3. Recordo os dias antigos,
as tuas ações eu medito.
Meus braços estendo pra ti,
mi’a vida tem sede de ti!
4. Senhor, me responde depressa,
mi’a força se esvai e dispersa!
De mim não escondas tua face,

128/505

qual morto que à cova baixasse.
5. Bem cedo me fala de amor,
em ti eu confio, Senhor!
E mostra o caminho a seguir,
minh’alma eu elevo a ti!
6. Me livra dos meus inimigos,
em ti eu encontro abrigo!
Me ensina a fazer tua vontade,
tu és o meu Deus de verdade!
7. Um espírito bom me conduza
por terra bem plana e segura!
Por tua justiça, Senhor,
Me deixa viver sem pavor!
8. Porque tu me amas, Senhor,
derrota o inimigo opressor.
Teu servo te louva, ó Pai,
por Cristo, no Espírito, em paz!
SALMO 144 (143) (melodia do salmo 34: Bendirei ao Senhor - Lá
"Deus mostrou em Cristo a extraordinária riqueza de sua graça" (Ef 1,19).
Com esses cantos de guerra e de vitória, cantemos o futuro novo que o Senhor tem preparado
para nós e supliquemos a paz.
Bendirei ao Senhor , meu rochedo,
minhas mãos para a guerra prepara,
para a luta mais forte me treina,
e me adestra para a dura batalha.
1. Aliado fiel, fortaleza,
baluarte, é meu libertador,
meu escudo onde eu me abrigo,
quem sujeita-me os povos, Senhor!
Quem é o homem, quem é a mulher
pra que deles te ocupes. Senhor?
Eles são como o vento que escapa
como sombra sua vida passou!
2. Faz do céu uma escada e desce
toca os montes e explode o vulcão,
com teus raios fulmina essa gente,
tuas flechas os dispersarão.
Lá do alto estende tua mão.
Vem salvar-me da forte enxurrada
e das mãos dos estranhos, Senhor,
pois suas falas e juras são falsas!
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3. Canto novo ao Senhor, cantarei,
para ti tocarei violão,
tu que dás a vitória aos reis
e a teu servo Davi, salvação.
Da espada cruel me defende
e das mãos dos estranhos me livra,
pois só fazem jurar e não cumprem,
sua boca só fala mentira!
4. Nossos filhos já desde pequenos
vão crescendo quais plantas viçosas,
nossas filhas qual templo ornado
sejam feito colunas vistosas!
Os celeiros da gente bem cheios
toda espécie de fruto a guardar
nossos campos se enchem de gado,
nosso gado mais gordo a pastar!
5. Que teu povo conviva tranqüilo,
não mais ouça os gritos de horror...
Parabéns à nação que assim vive
é feliz, pois, tem Deus por Senhor!
Glória a Deus Criador que nos ama,
glória ao Cristo que é nosso bem,
e ao Espírito força e ternura
desde agora e pra sempre. Amém!
SALMO 145 (144) - melodia do salmo 146: quero cantar ao Senhor: Fá
"Ó Deus, como são grandes tuas obras e justos e verdadeiros os teus caminhos" (Ap 15,3).
Com uma antiga oração de louvor, contemplemos a soberania e a realeza de nosso Deus.
Proclamamos a grandeza de seu nome: que o Senhor apresse a vinda do seu Reino.
Grande, eu proclamo, és meu Deus,
sempre irei te louvar.
Teu nome eu vou bendizer,
todo dia eu vou cantar!
1. O Senhor é grande e louvável,
sem medida é sua grandeza,
gerações de uma para outra
anunciem as tuas proezas.
2. Tua fama é glória e esplendor
maravilhas de ti vou cantar
teu poder é terrível, dirão,
tua grandeza eu vou celebrar!
3. Vão lembrar tua imensa bondade,
tua justiça irão proclamar.
O Senhor, ele é só compaixão,
lento a irar-se, só sabe amar.
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4. O Senhor, sim, é só compaixão,
tem carinho por tudo o que fez,
que te louvem as tuas ações,
teus fiéis te bendigam também.
5. Do teu reino proclamem a glória
falem sempre de tuas proezas,
anunciem as tuas façanhas,
do teu reino, a imensa grandeza!
6. O teu reino é reino sem fim
gerações sem cessar tu governas.
o Senhor é que ampara os caídos
e os curvados, Senhor, endireitas.
7. Os olhares de todos se voltam
para ti esperando alimento
tua mão generosa se abre
e a seu tempo lhes dás o sustento.
8. Seus caminhos são todos justiça,
o Senhor é fiel em suas obras.
Está perto de todos que clamam
de quem sinceramente o invoca.
9. Dos que temem sacia os desejos
e os salva ao ouvir seus clamores.
O Senhor seus amigos protege,
mas destrói todos os malfeitores!
10. Minha boca bendiga o Senhor,
quem for vivo seu nome bendiga.
Glória ao Pai, pelo Filho, no Espírito,
para sempre, ao Senhor Deus da vida.
Refrão 2 (santos homens)
Cantem tuas obras, Senhor,
venham teus santos louvar,
cantem tua glória, Senhor,
o teu reino celebrar!

Sl 145,10s

Refrão 3 H3, p. 138
Bendirei eternamente
o teu nome, ó Senhor.
Refrão 4 H3, p. 396, mel .10
Eis que estou convosco todos os dias,
até o fim dos tempos.
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SALMO 146(145) - Fá
"Os cegos vêem, os paralíticos andam, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e aos pobres é
anunciada a boa notícia" (Mt 11,5).
Cantemos ao Senhor pela sua misericórdia com os pequenos e necessitados.
Quero cantar ao Senhor
sempre enquanto eu viver,
hei de provar seu amor,
seu valor e seu poder!
1. Aleluia, eu vou louvar,
ó minh'alma, bendize ao Senhor,
toda a vida eu vou tocar,
ao meu Deus vou cantar meu louvor!
2. Não confiem nos poderosos,
são de barro e não podem salvar;
quando expiram, voltam ao chão,
seus projetos vão logo acabar!
3. Feliz quem se apóia em Deus,
no Senhor põe a sua esperança;
Ele fez o céu e a terra,
quem fez tudo mantém sua aliança:
4. Faz justiça aos oprimidos,
aos famintos sacia com pão,
o Senhor liberta os cativos,
abre os olhos e os cegos verão!
5. O Senhor levanta os caídos,
são os justos por ele amados;
O Senhor protege os migrantes
e sustenta os abandonados!
6. O Senhor transtorna o caminho
dos malvados, dos malfazejos;
O Senhor é rei para sempre,
para sempre a reinar o teu Deus!
7. Aleluia, vamos cantar,
glória ao Pai e ao Filho também,
glória igual ao Espírito Santo.
Aleluia, pra sempre. Amém.
Refrão 2: H3, p. 134
Felizes os pobres em espírito
porque deles é o reino dos céus.
Refrão 3 (advento) H1, p. 33
Vem, Senhor, nos salvar,
vem, sem demora, nos dar a paz.
(na quaresma canta-se:No 1º verso: “Alegria, vamos louvar”; no 7º verso: Alegria vamos
cantar,e alegria pra sempre. Amém!
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SALMO 147(146),1-11 - parte A - 1ª versão - Rém
"Agradeçam sempre a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo"
(Ef 5,20).
O hino pela restauração de Sião louva ao Senhor que mostra seu poder na criação e em
nossa história. Vamos cantá-lo agradecendo ao Senhor que se aproxima de nós.
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. Louvai, é bom cantar,
merece o nosso Deus!
Jerusalém renova
e junta os filhos seus!
Dos corações feridos,
quem cuida é Deus dos céus!
2. São quantas as estrelas,
quem é que vai saber?...
Quem sabe o nome delas?...
só ele tem poder!
Levanta os humilhados,
os maus vai abater!
3. Cantai a nosso Deus,
ao som de violões!
Com nuvens cobre os céus,
e desfaz os torrões!
E faz brotar nos campos,
as ervas e os feijões!
4. Fornece o alimento,
às aves e animais!
Na força dos guerreiros,
meu Deus não se compraz!
Quem teme e nele espera
lhe agrada muito mais!
5. Ao Pai do céu louvemos
e ao que vem, cantemos;
E ao Divino, então,
a nossa louvação!
Os Três que são um Deus,
exalte o povo seu!
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SALMO 147(147),12-20 - parte B - 1ª versão - Rém
1. Louva, Jerusalém,
louva o Senhor teu Deus:
Tuas portas reforçou,
e os teus abençoou;
Te cumulou de paz,
e o trigo em flor te traz!
2. Sua Palavra envia
corre veloz sua voz.
Da névoa desce o véu,
unindo a terra e o céu;
As nuvens se desmancham,
o vento sopra e avança.
3. Ao Povo revelou
Palavras de amor.
A sua Lei nos deu
e o Mandamento seu;
Com ninguém fez assim,
amou até o fim.
4. Ao Deus do céu louvemos
e ao que vem, cantemos;
E ao Divino, então,
a nossa louvação!
Os Três, que são um Deus,
exalte o Povo seu!
Refrão 2 - ofícios de Nossa Senhora:
Ave Maria, cheia de graça, mãe do Senhor
"Bendita és tu entre as mulheres", diz Isabel.
Todas as gentes celebram hoje o teu louvor;
Tu és na terra a virgem bela que encanta o céu!
Refrão 3 - 2º domingo do advento:
Ouço uma voz, lá no deserto a gritar:
“Uma estrada preparai para o Senhor,
Endireitai os seus caminhos, pois ele vem
e logo mais avistareis o Salvador”.
Refrão 4 - 3º domingo do advento
Dizei, gritai aos corações desanimados:
“Não tenham medo! Criem coragem, que Deus já vem!
Deus de vocês ele vem vindo para julgar.
Divino prêmio consigo traz, vem libertar!”
Refrão 5 - Tempo comum
Ide contai o que ouvistes e quanto vistes:
Os cegos vêem, os coxos andam, leprosos saram.
Os surdos ouvem, quem morto estava já ressuscita!
Aos pobres hoje se anuncia Boa Notícia!
Refrão 6 - páscoa:
Jerusalém, povo de Deus, Igreja santa,
levanta e vem, canta 'aleluia' ao teu Senhor.
Lá no oriente desponta o sol da alegria,
que vem de Deus aos filhos teus: Eis o teu dia!
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Refrão 7: H1, p. 35
O verbo se fez carne e habitou entre nós.
SALMO 147(146),1-11: parte A 2 a versão
Melodia do salmo 66 Sol
Louvai a Deus aleluia,
pois grande é seu nome, aleluia!
= Louvai o Senhor Deus porque ele é bom, +
ele é digno de louvor, ele o merece!
- O Senhor reconstruiu Jerusalém,
E os dispersos de Israel juntou de novo;
- ele conforta os corações despedaçados,
ele enfaixa suas feridas e as cura;
- Fixa o número de todas as estrelas
e chama a cada uma por seu nome.
- É grande e onipotente o nosso Deus,
seu saber não tem medida nem limites.
- O Senhor Deus é o amparo dos humildes,
mas dobra até o chão os que são ímpios.
- Entoai, cantai a Deus ação de graças,
tocai para o Senhor em vossas harpas!
- Ele reveste todo o céu com densas nuvens,
e a chuva para a terra ele prepara;
- Faz crescer a verde relva sobre os montes
e as plantas que são úteis para o homem;
- Ele dá aos animais seu alimento
e ao corvo e a seus filhos que o invocam.
- Não é a força do cavalo que lhe agrada,
nem se deleita com os músculos do homem;
- mas agradam ao Senhor os que o respeitam,
os que confiam esperando em seu amor!
- Glória a Deus presente em nossa história
e a Jesus que o Pai nos enviou,
- ao Espírito de Deus amor materno
toda graça, toda honra e louvor.
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SALMO 147(147),12-20 – parte B 2ª versão - Sol
Glorifica o Senhor, Jerusalém!
Celebra o teu Deus, ó Sião.
- Glorifica o Senhor, Jerusalém!
Ó Sião, canta louvores ao teu Deus!
- Pois reforçou com segurança as tuas portas
e os teus filhos em teu seio abençoou;
- a paz em teus limites garantiu
e te dá como alimento a flor do trigo.
- Ele envia as suas ordens para a terra
e a palavra que ele diz corre veloz;
- Ele faz cair a neve como lã
e espalha a geada como cinza.
- Como de pão lança as migalhas do granizo,
a seu frio ficam as águas congeladas;
- Ele envia sua Palavra e as derrete,
sopra o vento e de novo as águas correm.
- Anuncia a Jacó sua Palavra,
seus preceitos, suas leis a Israel;
- Nenhum povo mereceu tanto carinho,
a nenhum outro revelou os seus preceitos.
- Gloria a Deus presente em nossa história
e a Jesus que o Pai nos enviou,
- ao Espírito de Deus amor materno
toda graça, toda honra e louvor.
Refrão 2 H3, p. 393 mel 3
Povo de Deus, louva o Senhor
que te nutre com a flor do trigo
Refrão 3 (João 1,14.6,35 e Lc 2,7.4,18)
A Palavra se fez carne,
a Palavra se fez pão,
a Palavra se fez pobre,
fez-se evangelização!
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SALMO 148 – 1 a versão Lá
"Louvem o nosso Deus, todos os seus servos, todos os que o temem, pequenos e grandes!"
(Ap 19,5).
Convoquemos o céu, a terra e a humanidade para bendizer ao Senhor.
1. Bendizei ao Senhor
nos altos céus e nas alturas,
bendizei-o, seus anjos,
bendizei-o com toda a criatura.
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!
2. Bendizei-o sol e lua
e astros reluzentes,
bendizei ao Senhor,
os céus dos céus e as águas transparentes.
3. Louva o nome do Senhor
toda a sua criação,
tudo em ordem e em seu lugar
colocou, com toda a perfeição.
4. Bendizei ao Senhor
os abismos lá do mar,
bendizei-o, raio, chuva,
orvalho e neve e o vento a soprar.
5. Montanhas e colinas,
árvores e flores,
peixes, feras, bichos todos,
bendizei-o com os pássaros cantores.
6. Reis da terra e nações,
juízes, lideranças,
louvem todos o seu nome
os idosos, os jovens e as crianças.
7. Louvem todos ao Senhor,
seu nome tudo encerra,
seu amor e seu poder,
vão além do céu e da terra.
8. Exaltou o poder
do seu povo preferido
o louvor dos fiéis,
do seu povo, dos filhos mais queridos.
9. Glória ao Pai e ao Filho
e ao Espírito também,
ao que era, que é, bendizei
e àquele que ainda vem.
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SALMO 148 – 2 a versão

Melodia do salmo 150

Aleluia, aleluia, aleluia, (bis)
aleluia, aleluia, aleluia. (bis)
1. Louvação ao Senhor nos altos céus!
Louvação, anjos todos nas alturas!
Louvação, sol e lua, céus e estrelas!
Louvação, nuvens, belas criaturas!
2. Louvem todos o nome do Senhor,
pois foi ele quem disse e assim se fez,
deixou tudo bem estabelecido
e jamais passará a sua Lei!
3. Louvem todos na terra seu Senhor,
os abismos profundos a cantar;
furacões, trovoada, nevoeiros,
sua palavra a cumprir e celebrar!
4. Louvem, montes, encostas e baixadas;
louvem, árvores, pinhos e fruteiras;
louve, tudo o que voa e que se arrasta,
animais das florestas e caseiros!
5. Louvem, todos os povos, ao Senhor,
seus juízes e reis e presidentes;
louvem jovens, as moças e rapazes,
as crianças e idosos resistentes!
6. Só existe um nome que é sublime!
Louvem, todos, o nome do Senhor!
Sua grandeza excede o céu e a terra,
a seu povo ele dá força e vigor!
7. Louvem, todos os que lhe são fiéis,
Israel, que é seu povo, sua nação!
Aleluia! Ao Pai que nos criou,
a seu Filho e ao Divino louvação!
SALMO 149 - Fá#m H2, p. 59
"Vocês devem saber: os santos é que vão julgar o mundo"(1Cor 6,2).
Com um antigo cântico guerreiro, agradeçamos ao Senhor o seu julgamento em favor dos
oprimidos e o seu amor que nos reúne na comunidade dos seus filhos.
1. Cantai ao Senhor um novo canto,
na assembléia se entoe um louvor.
Salte de alegria o povo santo
numa loa ao rei libertador,
louvando seu nome com danças,
soando a viola e o tambor!
2. Sim, como Deus gosta da gente!
Dos pobres ele é camarada!
Seu povo fiel tão contente,
na espera final da virada,
entoando um canto eloqüente,
tem nas mãos a espada afiada!
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3. Pro castigo da gente fingida
e derrota do explorador,
pr'acabar duma vez c'oa intriga
e jogar na cadeia o opressor.
a lei finalmente é cumprida,
a vitória do povo chegou!
4. Glória a Deus que a nós se revelou,
celebrá-lo ao povo convém.
ao Cristo Jesus nosso Senhor,
toda glória e honra também;
ao Espírito Mãe de amor
igualmente se louve. Amém!
SALMO 150 - 1ª versão - Lam
"Tudo vem dele, foi criado por ele e vai voltar para ele. A ele seja dada a glória para sempre"
(Rm 11,36).
Resumindo todo o livro dos Salmos, apresentemos a louvação de todo ser vivo, ao Deus da
vida.
Aleluia, aleluia, aleluia! (bis)
Aleluia, aleluia, aleluia! (bis)
1. Louvação ao Senhor na sua casa,
louvação no azul do firmamento:
Louvação pelos seus vistosos feitos,
louvação pelo seu amor imenso!
2. Louvação co'afoxês e tamborins,
louvação com pandeiros e pistões,
louvação co'atabaques e com danças,
louvação com sanfonas, violões!
3. Louvação com ganzá e cavaquinhos,
louvação, guisos, flautas e tambor,
louvação ao Senhor com vibração,
com prazer entoai o seu louvor.
4. Louvação seja ao Pai e a Jesus Cristo,
louvação ao Espírito de amor.
Tudo aquilo que tem respiração
concelebre o louvor do seu Senhor!
Refrão (quaresma)
Com intenso ardor de coração (bis)
esperemos a páscoa do Senhor! (bis)

139/505

SALMO 150 - 2ª versão
Louvai ao Senhor no seu templo,
louvai-o no seu firmamento.
Louvai-o por suas façanhas,
louvai-o por sua grandeza.
Louvai a Deus, aleluia (3x)
Aleluia! Aleluia!
Louvai-o tocando trombetas
louvai-o com cítara e harpa;
Louvai-o com dança e tambor,
louvai-o com cordas e flauta.
Louvai-o com címbalos sonoros,
louvai-o com címbalos vibrantes!
Todo ser que respira
louve o Senhor, aleluia!
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___________________________________________________________________
CÂNTICOS BÍBLICOS
Antigo Testamento
1 Deixa a tua terra (Gênesis 12,1-3)
"E, deixando tudo, seguiram a Jesus" (Lc 5, 11).
Cantando o chamado que o Senhor fez a Abraão, nosso pai na fé, espalhemos sua bênção sobre
todas as pessoas que buscam terra, pão e vida nova!
Deixa a tua terra,
Deixa a tua família,
Deixa a tua pátria e vai!...
1. Vai para a terra que eu te mostrar,
Grande nação tu te tornarás,
Te abençoarei, e te exaltarei,
Fonte de bênçãos tu serás.
2. Abençoarei quem te abençoar,
Será maldito quem te maldiz,
Todos os povos do universo
Benditos hão de ser em ti!
2 Cântico de Míriam e Moisés (Êxodo 15)
(pode ser cantado com a melodia de Is 12: "Ao Senhor dai graças" ou com a melodia do refrão 3).
"Os vencedores seguravam as harpas de Deus e entoavam o cântico de Moisés" (Ap 15,3).
Junto com Míriam e Moisés, cantemos ao Senhor que nos liberta de toda a violência e nos conduz à
terra prometida. Agradeçamos a Ele por sua vitória pascal e por nossa libertação.
Miriam, Moisés, todo povo de Israel,
Vamos juntos celebrar o Senhor Deus do céu (bis)
1. Vou cantar ao Senhor, que vitória:
Cavaleiro e cavalo afogou!
O Senhor é mi'a força, meu canto,
Salvação o Senhor se mostrou!
2. É meu Deus, é o Deus de meu pai,
Vou cantar o mais alto louvor!
É guerreiro e Senhor é seu nome,
os guerreiros do rei afogou!
3. Tua mão, ó Senhor, é terrível,
Tua mão aniquila o inimigo,
Tua ira, Senhor, os devora,
Feito fogo na palha do milho!
4. Quando sopras, tuas águas se ajuntam,
Feito um muro as ondas se erguem,
Quando pensam co'a gente acabar,
Vem o mar e nas águas se perdem!
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5. Quem é Deus como tu, ó Senhor,
Santo assim como Deus quem já viu?!
Maravilhas tua mão operou:
O inimigo a terra engoliu!
6. Com amor conduziste o teu povo
Esta gente que tu libertaste,
Com poder os trouxeste contigo
Para a santa morada os levaste!
7. Quando os povos ouviram tais coisas
Espantados, tremendo temeram,
Governantes e nobres pasmaram,
Poderosos e chefes tremeram.
8. Com o poder do teu braço os calaste,
Ao silêncio, ó Deus, reduziste,
Ao passar o teu povo, Senhor,
Ao passarem os que adquiriste.
9. E assim tu conduzes teu povo
Para um dia num monte plantá-lo,
Em lugar onde sentas teu trono,
Santuário pra ti preparado.
10. Glória ao Pai que seus filhos socorre.
Glória ao Filho que nos libertou,
E ao Espírito santo igualmente,
Porque reina pra sempre o Senhor!
refrão 2:
O louvor do céu, o louvor do imenso mar,
O louvor de toda terra, vamos juntos celebrar! (bis)
Refrão 3: ( melodia 2)
Míriam, Moisés, povo de Israel,
Vamos celebrar o Senhor do céu! (bis)
3 Cântico de Judite (Judite 16,2-8.14)
"Não tenha medo, pequeno rebanho, porque o Pai de vocês tem prazer em lhes dar o Reino" (Lc
12,32).
Com Judite e todas as mulheres que coordenam lutas pela libertação do Povo de Deus,
proclamemos a força invencível do Senhor que derrota os poderosos e é nosso Salvador.
Celebrai, celebrai ao Senhor
Com violões e tamborins,
Entoai-lhe um cântico novo,
Aclamai-o ao som de clarins!
1. O Senhor, sim, que acaba com as guerras
Pois "Senhor" é seu nome, ó terra!
Acampou bem no meio do povo
Pra livrar-nos das garras dos lobos!
2. O inimigo que veio do norte
Semeava o medo e a morte...
O Senhor o feriu e entregou
À mulher, e a mulher o matou!
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3. Nem herói, nem gigante o abateu;
A beleza da virgem o perdeu.
Poderosos e grandes tombaram,
Quando os filhos do povo avançaram.
4. Glória ao Pai que operou maravilhas
Glória ao Filho Jesus nossa vida,
Glória ao Espírito Santo também,
Pelos séculos dos séculos. Amém
doxologia para as festas marianas:
Glória ao Pai a fazer maravilhas
Em Maria porque acredita!
Glória ao Filho que dela nasceu
E ao Divino por quem concebeu!
4 Elogio da mulher sábia (Provérbios 31,10-31)
“Em verdade vos digo, por todo lugar onde o Evangelho for proclamado, o que esta mulher fez vai
ser contado em sua memória” (Mc 14,9).
Bendigamos ao Senhor pela presença do seu Espírito nas mulheres e nos serviços que elas exercem
na família e na comunidade.
Louvemos ao Criador
Por esta sábia mulher, (bis)
Do nosso povo valor,
da nossa gente prazer! (bis)
1.Quem conhece uma mulher
de talento e de valor?...
vale mais que belas pedras,
vale mais que ouro em pó!
Do esposo a confiança
Sempre esteve a merecer:
Dela, só felicidade
E jamais o desprazer!
2. Quer no lar, quer na empresa,
Suas mãos a trabalhar,
para os seus garante o pão
sua luz sempre a brilhar!
Solidária com o pobre,
Sabe partilhar do seu,
Ela e os seus agasalhados,
Quando o inverno apareceu.
3. Seu esposo é respeitado
Entre os homens de poder;
Bem vestida, digna e forte,
Ela enfrenta o que vier.
Abre a boca com saber,
Seu falar é só decência;
De seu lar é a cabeça,
No trabalho é competência!
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5 Da cepa brotou a rama (Isaías 11)
"O Senhor dará a ele o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre"(Lc 1,32).
Diante de tantas situações de extrema dor e sofrimento, cantemos, com as palavras do profeta
Isaías, a força criadora do Deus que, em Jesus Cristo, sempre abre caminhos novos.
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 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.
pausa
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, 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.
5. Um menino, uma criança
Com as feras a brincar
E nenhum mal, nenhum dano
Mais na terra se fará...
Da ciência do Senhor
Cheio o mundo estará,
Como o sol inunda a terra
E as águas enchem o mar.
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6. Neste dia, neste dia
O Senhor estenderá
Sua mão libertadora,
Pra seu povo resgatar...
Estandarte para os povos
O Senhor levantará,
À seu povo, à sua Igreja
Toda a terra acorrerá.
7. A inveja, a opressão
Entre irmãos se acabará
E a comunhão de todos
O inimigo vencerá...
Poderosa mão de Deus
Fez no Egito o mar secar;
Para o resto do seu povo
Um caminho abrirá.
6 Ao Senhor dai graças (Isaías 12)
"Se alguém tem sede, venha a mim e aquele que acredita em mim, beba!"(Jo 7,38).
Com este canto de confiança do profeta Isaías, demos graças ao nosso Salvador que nos abre a
fonte onde jorra a verdadeira vida.
Ao Senhor dai graças,
Seu nome invocai.
Entre os povos seus feitos
De amor proclamai!
1. Eu te louvo e agradeço, ó Senhor,
Pois tua raiva de nós se acabou!
Salvação é meu Deus, eu confio,
É minha força, meu canto e meu brio.
2. Com alegria beber todos vão,
Vão às fontes beber salvação!
Vamos todos cantar ao Senhor,
Proclamar os seus feitos de amor!
3. Que teu povo exulte e se alegre,
Tua grandeza entre nós se celebre!
Glória ao Pai pelo Filho no Amor,
Ao Deus vivo eterno louvor!
7 O Senhor poderoso em amor (Isaías 25,6-12).
O Senhor poderoso em amor
Um banquete pra nós preparou:
Venham todos comer do manjar
E do vinho mais fino provar.
1. A cortina que a luz impedia
e a mortalha que os povos cobria
o Senhor afinal retirou
e a morte pra sempre matou!
Venham todos comer do manjar
E do vinho mais fino provar!
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2. O Senhor nosso pranto enxugou,
Da vergonha ele nos libertou:
Eis o Dia em que vem nosso Deus,
à esperança do Povo atendeu!
Venham todos comer do manjar
E do vinho mais fino provar!
3. Eis o Deus em que a gente esperava,
exultemos no Deus que nos salva!
Sua mão sobre nós estendeu,
o opressor para sempre abateu!
O Senhor poderoso em amor
Um banquete pra nós preparou:
Venham todos comer do manjar
E do vinho mais fino provar (:)
8 Eu pensava (Isaías 38) - 1ª parte
(melodia do salmo 88: ó meu Deus, e meu Senhor)
1. Eu pensava: vou morrer
Na metade dos meus dias,
Já me impedem de viver
O que resta de minha vida...
Eu pensava: Nunca mais
Meu Senhor eu hei de ver,
Nesta terra dos viventes
Ninguém mais irei rever...
2. Arrancaram minha casa
Qual barraco de acampados,
Minha vida eu fiava,
Mas da trama fui cortado...
Dia e noite me consomes,
Gemo até o sol raiar,
Os meus ossos tu esmagas
Qual leão a devorar...
3. A piar feito andorinha,
Feito uma pomba a gemer,
Passo o tempo a olhar pro céu,
Vem, Senhor, me proteger!
Deste meu penar sem fim
Confiante eu te dou glória,
Glória ao Pai, ao Filho e Aquele
Que impulsiona a nossa História!
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9 Eu canto e danço (Isaías 38) - 2ª parte
melodia "Chegou a hora da alegria"
Eu canto e danço com prazer;
Tu me curaste, me fizeste reviver! (bis)
1. Minha amargura converteu-se em salvação,
Bem frente à morte seguraste minha mão...
Frente ao sepulcro detiveste a minha vida
E meus pecados são pra Ti coisa esquecida!
Aleluia, aleluia! (bis)
Ou:
Vamos louvar, lá, laiá (quaresma).
2. No cemitério não existe quem te louve
E agradecer-te entre os mortos não se ouve...
Por teu amor que é fiel ninguém espera
Em meio aqueles que estão no pó da terra!
3. Só quem 'stá vivo, como eu hoje, é que te louva,
Tu és fiel, de pai pra filho se comprova...
Salva, Senhor, e violões nós tocaremos,
Em tua casa toda a vida cantaremos!
10 Dizei aos cativos (Isaías 49)
"Se vocês guardarem a minha palavra, serão meus discípulos; conhecerão a verdade, e a verdade
libertará vocês" (Jo 8,32).
Este canto surgiu quando o povo de Deus estava no cativeiro. Cantando-o, junto com todos os que
sofrem, proclamemos a renovada promessa do Deus que sempre se compadece de nós.
Dizei aos cativos: "Saí!"
Aos que'stão nas trevas:
"Vinde à luz!"
Caminhemos para as fontes,
É o Senhor que nos conduz! (bis)
1. Foi no tempo favorável
Que eu te ouvi, te escutei,
No dia da salvação
Socorri-te e ajudei!
E assim te guardarei,
Te farei mediador
D'aliança com o povo,
Serás seu libertador!
2. Não terão mais fome e sede,
Nem o sol os queimará,
O Senhor se compadece,
Qual pastor os guiará...
Pelos montes, pelos vales
Passarão minhas estradas,
E virão de toda parte
E encontrarão pousada!
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3. Céus e terra, alegrai-vos,
Animai-vos e cantai;
O Senhor nos consolou,
Dos aflitos se lembrou!
Poderia uma mulher
De seu filho se esquecer?...
Inda que isso acontecesse,
Nunca iria te perder!
11 Reconciliai-vos (Isaías 55)
"Pois Deus amou de tal forma o mundo, que entregou seu filho único, para que todo o que nele
acredita não morra, mas tenha a vida eterna (Jo 3,16).
Numa sociedade dominada por muitos ídolos, retomemos o convite do Deus libertador para refazer
conosco sua aliança de comunhão!
Reconciliai-vos com Deus!
Em nome de Cristo rogamos,
Que não recebais em vão
Sua graça, seu perdão;
Eis o tempo favorável,
O dia da salvação!
1. Quem tem sede, venha à fonte,
Quem tem fome, venha à mesa,
Vinho, trigo, leite e mel
Comereis, manjar do céu!
Vinde, vinde, e se me ouvirdes,
Vida nova vivereis,
Aliança nós faremos,
Minhas promessas cumprirei!
2. Um sinal de vós farei,
Das nações sereis o guia,
Chamareis os que estão longe
E virão todos um dia.
Ao Senhor vinde e buscai,
Pois se deixa encontrar,
Ao Senhor vinde, invocai,
Pois tão perto ele está!
3. O mau deixe sua maldade,
Pecador, deixe seus planos,
Ao Senhor volte e verá
O perdão de seus enganos.
Meu pensar não é o vosso,
Vosso agir não é o meu,
Tão distantes um do outro,
Quanto a terra está do céu!
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4. Como a chuva cai do céu
E não volta sem molhar,
Sem encher de vida o chão,
Sem nos dar o trigo e o pão.
Assim faz minha palavra,
Nunca volta a mim em vão,
Sem fazer minha vontade,
Sem cumprir sua missão!
5. Partireis com alegria
E em paz caminhareis,
Pelos montes, pelos bosques,
Aclamados passareis...
Os espinhos do facheiro,
Galhos de pau d'arco em flor,
O sertão verde canteiro,
Glória eterna ao Senhor.
12 Clama em alta voz (Is 58)
"Só entrará no Reino quem põe em prática a vontade de meu Pai que está no céu" (Mt 7, 21).
Cantemos o convite de Deus para nos abrirmos à solidariedade com os pobres e os que sofrem.
Primeiro refrão: Parte (A):
Clama em alta voz,
Sem receio e temor,
Tua voz qual trombeta ressoe!
1. Denuncia o pecado
Deste povo, desta Igreja,
Pois parecem me buscar
E seguir os meus desejos,
Sempre falam "santidade",
Vêm a mim pra que os veja...
2. Perguntais por que desprezo
Todas vossas penitências...
É porque, quando as fazeis,
Abafais a consciência,
Só buscai vosso interesse
E usais de violência!
3. Penitência que me agrada
Serão vossas romarias,
Procissões, missas e cultos,
Confissões e cantorias,
Se oprimis os pequeninos
E espancais em pleno dia?
(Quando não se canta a parte B, conclua-se este cântico ao menos
com o verso 4 da parte B).
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13 Como o raiar (Isaías 58) 2 a parte
Como o raiar, raiar do dia
A tua luz surgirá
E minha glória te seguirá!
E minha glória te seguirá!
4. Penitência que me agrada,
É livrar o oprimido
Das algemas da injustiça,
Abrigar o desvalido,
Repartir comida e roupa
C'o faminto e maltrapilho!
5. Teus clamores ouvirei,
Tuas chagas sararão,
Se expulsares de tua terra
Toda vil escravidão,
Se com pobres e famintos
Dividires o teu pão!
6. Tua noite será clara
Como um dia de verão,
Te guiarei pelo deserto,
Te darei da força o pão,
Teu jardim florescerá,
Vivas fontes jorrarão!
7. Sobre antigos alicerces
Reconstróis nova cidade,
Se prezares o meu nome,
Se meu dia respeitares;
Se por mim deixas teus planos,
Acharás felicidade!
14 Boca de povo (Is 65,17-25)
"Vi então um novo céu e uma nova terra"(Ap 21,1).
Cantando o sonho de Deus, de criar novos céus e nova terra, sintamo-nos comprometidos em
participar deste projeto e testemunhar a chegada destes dias.
Boca de povo - povo!
Gritando o novo - novo!
Senhor Deus mandou dizer:
1. Eu vou criar
Um novo céu e nova terra
E o que passou, passou;
As misérias suportadas
Já não mais serão lembradas,
Todo mundo a se alegrar
Com o que eu vou criar!
2. Eu vou tornar
Jerusalém uma alegria,
Todo o povo a sorrir;
Na cidade eu vou vibrar
Vendo o povo a se alegrar,
Já não mais se ouvirão
Choros nem lamentação!
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3. Que já não mais
As criancinhas pequeninas
Morrerão sem se criar;
Ninguém mais vai falecer
Sem toda a vida viver,
Com cem anos um menino,
Morrer antes, mau destino!
4. Que os trabalhadores
Casas construindo,
Nelas eles vão morar;
Seus roçados plantarão,
Dos seus frutos comerão;
Ninguém mais constrói, nem planta,
Pra que outro more e coma!
5. Os meus eleitos
Como as árvores vivendo
Do trabalho de suas mãos
Eles vão, sim, desfrutar
E não mais em vão cansar;
Por Deus raça abençoada,
Eles e a filharada!
6. Antes que eles
Por mim chamem, já respondo,
Inda pedem e já atendi;
Comerão bem juntos todos,
Boi, leão, cordeiro e lobo;
Nem mal, nem destruição
Em meu monte mais farão!
15 Antes que te formasse (Jeremias 1)
"Não foram vocês que me escolheram, mas fui eu que escolhi vocês"(Jo 15,16).
Retomando o chamado de Deus ao profeta Jeremias, peçamos a graça de vencermos nossos medos
e hesitações e permanecermos fiéis à sua Palavra.
1. Antes que te formasse
Dentro do seio de tua mãe,
Antes que tu nascesses
Te conhecia e te consagrei.
Para ser meu profeta
Entre as nações eu te escolhi,
Irás onde enviar-te
E o que te mando proclamarás!
Tenho de gritar, tenho de arriscar,
Ai de mim se não o faço!
Como escapar de ti, como calar,
Se tua voz arde em meu peito!
Tenho de andar, tenho de lutar,
Ai de mim se não o faço!
Como escapar de ti, como calar,
Se tua voz arde em meu peito?
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2. Não temas arriscar-te
Porque contigo eu estarei,
Não temas anunciar-me
Em tua boca eu falarei.
Entrego-te meu povo
Vai arrancar e derrubar
Para edificar
Destruirás e plantarás.
3. Deixa os teus irmãos,
Deixa teu pai e tua mãe
Deixa a tua casa porque a terra gritando está.
Nada tragas contigo,
Pois a teu lado eu estarei;
É hora de lutar
Porque meu povo sofrendo está.
16 O vosso coração (Ezequiel 36,26-28)
"Aprendam de mim que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas
vidas"(Mt 11,29).
Escutando este anúncio, feito pelo profeta Ezequiel, de uma aliança nova, acolhamos o Espírito
d'Aquele que faz novas todas as coisas e que nos conduz a uma nova terra.
O vosso coração de pedra
Se converterá
Em novo, em novo coração.
1. Tirarei do vosso peito
vosso coração de pedra,
No lugar colocarei
Novo coração de carne.
2. Sobre vós derramarei
água pura e sereis puros
de sujeiras e ilusões,
eu vos purificarei.
3. Dentro em vós eu plantarei,
Plantarei o meu espírito:
Amareis os meus preceitos,
Seguireis o meu amor.
4. Dentre todas as nações,
com amor vos tirarei,
Qual pastor vos guiarei,
Para a terra, vossa pátria.
5. Esta terra habitareis:
Foi presente a vossos pais
E sereis sempre o meu povo,
Eu serei o vosso Deus.
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17 Perseveravam (Ezequiel 36,24-38)
"Está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em Espírito e
em verdade"(Jo 4,23).
Anunciemos, com as palavras do profeta Ezequiel, o tempo novo que Deus nos dá e esperemos que
se cumpra em plenitude.
Perseveravam
Todos unidos em oração,
Os doze apóstolos,
Com Maria e os irmãos.
Chegado o dia de Pentecostes
Veio um tremor
E de repente o Santo Espírito os animou!
1. É outro o vinho que nos anima,
Entendei todos nossa alegria,
Joel profeta já predissera,
Sucederá nos últimos dias...
E sucedeu nos últimos dias:
Fechou-se o templo, abriu-se o céu!
Cumpriu-se, então, outra profecia
Que Deus falou por Ezequiel:
2. De toda a terra vos tirarei,
Vos tomarei de entre as nações,
Todos unidos conduzirei
Pra terra santa da promissão!...
Na terra santa da promissão
Com água pura vos lavarei,
Toda imundície, toda ilusão,
De tudo vos purificarei!
3. E vos darei novo coração
E novo espírito em vós porei,
Não mais tereis coração de pedra,
Um coração de carne darei!...
Um coração de carne darei
E o meu espírito em vós porei:
Na minha lei havereis de andar,
Meu mandamento ireis praticar!
4. E habitareis uma nova terra,
Terra que a vossos pais destinei;
E assim sereis sempre o meu povo
E vosso Deus pra sempre serei!...
E vosso Deus pra sempre serei,
Da terra os frutos irei vos dar;
Da vida o pão multiplicarei
Jamais a fome vos matará!
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5. No dia em que vos purificar
De todas vossas iniqüidades,
Vossos desertos serão povoados
E habitadas, vossas cidades!...
E habitadas vossas cidades,
Os vossos campos florescerão;
E a terra seca será jardim,
Nações, dai glória ao Senhor sem fim!
18 Imensa planície (Ezequiel 37)
"Jesus gritou bem forte: 'Lázaro, sai para fora!'. O morto saiu" (Jo 11,43).
Convoquemos o Espírito para libertar e restaurar a vida do povo de Deus. Que este canto nos
anime na esperança.
1. Imensa planície
Juncada de ossos,
Coberta de mortos,
Sem vida e calor!
Ó, filho do homem,
Profere a palavra,
Que vem do Senhor! (bis)
2. Os ossos 'stão secos,
É morta a esperança,
Perdida tua herança,
Escuta o clamor!
3. O sopro da vida
Reentre nos ossos,
Levantem-se os mortos,
Que a vida voltou!
4. O espírito meu
Em vós eu porei,
Dos túmulos saireis,
Que a vida voltou!
19 Cântico das criaturas (cf. Daniel 3) - 1ª versão
"Tudo foi feito por meio da Palavra e, de tudo o que existe, nada foi feito sem ela"(Jo 1,3).
Com este canto da festa de libertação de Jerusalém e da consagração do novo templo, convidemos
toda a criação para cantar um grande louvor ao Deus sempre fiel.
1. Obras do Senhor - bendizei ao Senhor,
Louvai-o e exaltai-o - pelos séculos sem fim!
Anjos do Senhor - bendizei ao Senhor!
Céus do Senhor, - bendizei ao Senhor!
Louvai-o e exaltai-o - pelos séculos sem fim!
Ou:
A Ele glória e louvor eternamente!
Águas do alto céu, bendizei o Senhor!
Potências do Senhor, bendizei o Senhor!
Lua e sol, bendizei o Senhor!
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Astros e estrelas, bendizei o Senhor!
Chuvas e orvalhos bendizei o Senhor!
Brisas e ventos, bendizei o Senhor!
Fogo e calor, bendizei o Senhor!
Frio e ardor, bendizei o Senhor!
Orvalhos e garoas, bendizei o Senhor!
Geada e frio, bendizei o Senhor!
Gelos e neves, bendizei o Senhor!
Noites e dias, bendizei o Senhor!
Luzes e trevas, bendizei o Senhor!
Raios e nuvens, bendizei o Senhor!
Ilhas e terra, bendizei o Senhor!
Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim
Montes e colinas, bendizei o Senhor!
Plantas da terra, bendizei o Senhor!
Fontes e nascentes, bendizei o Senhor!
Mares e rios, bendizei o Senhor!
Baleias e peixes, bendizei o Senhor!
Pássaros dos céus, bendizei o Senhor!
Feras e rebanhos, bendizei o Senhor!
Filhos dos homens, bendizei o Senhor!
Filhos de Israel, bendizei o Senhor!
Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim!
Sacerdotes do Senhor, bendizei o Senhor!
Servos do Senhor bendizei o Senhor!
Almas dos justos, bendizei o Senhor!
Santos e humildes, bendizei o Senhor!
Jovens Misael, Ananias e Azarias,
Louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim!
Ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo
Louvemos e exaltemos pelos séculos sem fim!
Bendito, sois Senhor, no firmamento dos céus!
Sois digno de louvor e de glória eternamente!
20 Cântico das criaturas (cf. Daniel 3) - 2ª versão
De Deus criaturas e todos mortais,
Dizei-lhe cantando: bendito sejais!
Ó anjos celestes que a Deus adorais,
Dizei-lhe cantando: bendito sejais!
Bendito sejais, ó Pai criador
Pai Filho e Senhor, bendito sejais! (bis)
Três jovens de fé desafiaram o rei,
e no fogaréu louvaram a Deus (bis)
Estrelas e lua e sol que brilhais
Dizei-lhe cantando: bendito sejais!
Ó noite e dias, manhãs que raiais,
Dizei-lhe cantando: bendito sejais!
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Ó ventos e nuvens que a chuvas formais,
Dizei-lhe cantando: bendito sejais!
Montanhas e vales que o mundo enfeitais,
Dizei-lhe cantando: bendito sejais!
Florestas e campos, lavouras, quintais,
Dizei-lhe cantando: bendito sejais!
Ó aves e peixes e os animais,
Dizei-lhe cantando: bendito sejais!
Crianças e jovens, ó filhos e pais,
Dizei-lhe cantando: bendito sejais!
Profetas e justos de Cristo sinais,
Dizei-lhe cantando: bendito sejais!
(João Carlos - Adaptação de Dom Tomás)
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CÂNTICOS DO NOVO TESTAMENTO
21 Cântico de Zacarias (Lucas 1,68-79) - 1ª versão:
O Evangelho põe na boca de Zacarias este hino, para festejar o nascimento de João Batista. Com
todo o povo de Deus agradeçamos ao Senhor a realização de suas promessas para nós e a vinda do
Cristo como luz de nossas vidas.
1. Bendito o Deus de Israel
Que seu povo visitou
E deu-nos libertação
Enviando um Salvador,
Da casa do rei Davi,
Seu ungido servidor.
2. Cumpriu a voz dos profetas
Desde os tempos mais antigos,
Quis libertar o seu povo
Do poder dos inimigos,
Lembrando-se da aliança
De Abraão e dos antigos.
3. Fez a seu povo a promessa
De viver na liberdade,
Sem medos e sem pavores
Dos que agem com maldade
E sempre a ele servir
Na justiça e santidade.
4. Menino, serás profeta
Do Altíssimo Senhor
Pra ir à frente aplainando
Os caminhos do Senhor,
Anunciando o perdão
A um povo pecador.
5. É ele o Sol Oriente
Que nos veio visitar.
Da morte, da escuridão,
Vem a todos libertar.
A nós seu povo remido
Para a paz faz caminhar.
6. Ao nosso Pai demos glória
E a Jesus louvor também.
Louvor e glória, igualmente,
Ao Espírito que vem.
Que nosso louvor se estenda
Hoje, agora e sempre. Amém!
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22 Cântico de Zacarias - 2ª versão
Bendito seja o Senhor Deus de Israel,
Bendito seja o Deus do povo eleito,
Bendito seja Deus,
Bendito seja Deus,
Bendito seja Deus!
1. Bendito seja o Deus de Israel,
Pois ele visitou seu povo e o libertou.
E fez pra nós surgir da raça de Davi
Um forte e poderoso e grande salvador!
Conforme ele mesmo anunciou
Por seus santos amigos, profetas tão antigos:
Que vai nos libertar de quem nos odiar,
Das mãos de todos que são nossos inimigos!
Bendito seja!
2. Misericórdia fez a nossos pais,
E teve assim lembrança da santa aliança,
Aquela promissão, jurada a Abraão,
De, um dia, conceder a nós esta esperança.
De, enfim, libertos de malvadas mãos,
A gente, sem temor, viver no seu amor,
Servindo na justiça, toda a nossa vida,
E santos na presença de nosso Senhor.
Bendito seja!
3. E tu, menino, do alto Deus profeta,
À frente dele irás, caminhos abrirás;
Do povo a salvação, das culpas o perdão,
Por seu imenso amor, tu anunciarás!
Nasceu pra nós o sol do nosso Deus,
Do céu veio um clarão pra quem, na escuridão,
Nas trevas quem dormia, recebeu um guia
E no caminh' da paz os nossos passos vão!
Bendito seja!
23 Cântico de Zacarias - 3ª versão
- Bendito seja o Senhor Deus de Israel,
que a seu povo visitou e libertou;
- e fez surgir um poderoso Salvador
na casa de Davi, seu servidor,
- como falara pela boca de seus santos,
os profetas desde os tempos mais antigos,
- para salvar-nos do poder dos inimigos
e da mão de todos quantos nos odeiam.
- Assim mostrou misericórdia a nossos pais,
recordando a sua santa Aliança
- e o juramento a Abraão, o nosso pai,
de conceder-nos que, libertos do inimigo,
= a ele nós sirvamos sem temor =
em santidade e justiça diante dele,
enquanto perdurarem nossos dias.
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= Serás profeta do Altíssimo, ó menino,
pois irás andando à frente do Senhor
para aplainar e preparar os seus caminhos,
- anunciando ao seu povo a salvação,
que está na remissão de seus pecados;
- pelo amor do coração do nosso Deus,
Sol nascente que nos veio visitar
- lá do alto como luz resplandecente
a iluminar a quantos jazem entre as trevas
- e na sombra da morte estão sentados
e no caminho da paz guiar nossos passos.
- Glória ao Pai e ao Filho
e ao Espírito Santo.
Ao Deus que é, que era e que vem,
pelos séculos. Amém.
Refrão 2 (festa do natal):
Bendito seja o Senhor Deus, Deus de Israel:
Ele visita o seu povo, Ele nos salva
Refrão 2 (festa do natal):
Quando um profundo silêncio envolvia
E tudo aquietava no meio da noite,
a nós chegou a tua Palavra,
cumprindo teu plano de salvar teu povo.
Refrão 3 (festa da páscoa):
Mal começava o domingo, a semana,
lá vêm as mulheres com flores e aromas,
de passo em passo, de rua em rua,
o sol já havia surgido, aleluia!
Refrão 4 (tempo pascal):
Minha boca anunciará todos os dias
tuas graças incontáveis, aleluia!
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24 Cântico de Maria (Lucas 1,46-55) - 1ª versão
Com Maria, serva do Senhor e figura da Igreja, cantemos
as maravilhas que o Senhor fez por nós através de Jesus
Cristo, e façamos nosso o projeto de Deus.
O Senhor fez em mim maravilhas,
Santo é seu nome.
- A minh'alma engrandece o Senhor
E exulta o meu espírito em Deus, meu Salvador;
- Porque olhou para a humildade de sua serva,
Doravante as gerações hão de chamar-me de bendita.
- O Poderoso fez em mim maravilhas,
E santo é o seu nome!
- Seu amor para sempre se estende
Sobre aqueles que o temem;
- Manifesta o poder de seu braço,
Dispersa os soberbos;
- Derruba os poderosos de seus tronos
E eleva os humildes;
- Sacia de bens os famintos,
Despede os ricos sem nada.
- Acolhe Israel, seu servidor,
Fiel ao seu amor.
- Como havia prometido a nossos pais,
Em favor de Abraão e de seus filhos para sempre.
- Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
Como era no princípio, agora e sempre. Amém!
Refrão 2: (para festas marianas)
Um grande sinal apareceu no céu,
Uma mulher vestida de sol,
Com a lua sob os pés,
E na cabeça uma linda coroa
De doze estrelas
25 Cântico de Maria - 2ª versão
A minh'alma engrandece o Senhor,
Meu coração muito se alegrou
Em Deus, meu Salvador,
Em Deus, meu Salvador!
1. Minh'alma exalte o Senhor
E o meu coração, vibrando, se alegra
Em Deus que é meu Salvador,
O Deus que minh'alma alegre celebra.
2. Ele voltou seu olhar
Para a pequenez de sua servidora
E todas as gerações
Me proclamarão feliz e ditosa!
3. Ele que é todo poder
Me fez grandes coisas, santo é seu nome!
Sua bondade se estende
De pais para filhos sobre os que o temem!
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4. Ele agiu com braço forte
E os cheios de orgulho ele dispersou!
Botou abaixo os potentes,
Humildes, pequenos, ele elevou!
5. Ele enricou os famintos
E os ricos, sem nada, embora mandou!
Ele a seu povo acudiu,
De sua promessa aos pais se lembrou!
6. Ele aliou-se a Abraão
E a seus descendentes, sem fim, também!
Glória ao Pai por seu Filho,
No Espírito Santo, pra sempre. Amém!
Refrão 2 (4º domingo advento):
Uma virgem irá conceber
Dará à luz e um Filho terá!
Seu nome Emanuel, conosco Deus do Céu!
Refrão 3:
Ó José não precisas temer,
Maria vai ver um filho nascer,
"Jesus" Tu o chamarás; seu povo salvará!
Refrão 4:
"Eis-me aqui, serva sou do Senhor,
Cumpra-se em mim tua santa Palavra!"
És mãe do teu Salvador, és mãe do Salvador!
Refrão 5:
És feliz, santa Virgem Maria
Porque tu creste e se realizou.
Palavra do Senhor, Palavra do Senhor!
26 Cântico de Maria - 3ª versão mais livre
Virá o dia em que todos
Ao levantar a vista
Veremos nesta terra
Reinar a liberdade. (bis)
1. Minha alma engrandece
ao Deus libertador,
se alegra meu espírito
em Deus meu Salvador,
pois ele se lembrou
do seu povo oprimido,
e fez da sua serva
a mãe dos esquecidos.
2. Imenso é seu amor
sem fim sua bondade,
pra todos que na terra
lhe seguem na humildade.
Bem forte é nosso Deus,
levanta o seu braço,
espalha os soberbos,
destrói todos os males.
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3. Derruba os poderosos
dos seus tronos erguidos,
com sangue e suor
do seu povo oprimido,
e farta os famintos,
levanta os humilhados,
arrasa os opressores,
os ricos e os malvados.
4. Proteje o seu povo
com todo o carinho,
fiel é seu amor
em todo o caminho.
Assim é o Deus vivo
que marcha na história,
bem junto do seu povo
em busca da vitória.
5. Louvemos nosso Pai
Deus da libertação,
que acaba co'a injustiça
miséria e opressão.
Louvemos nos irmãos,
que lutam com valia,
fermentando a história,
Brasil o grande dia!
27 Cântico de Simeão (Lucas 2,19-32)
Como o velho Simeão, figura de todos os que esperam a realização das promessas de Deus,
cantemos nossa certeza de recebermos d'Ele, cada dia, sua paz e salvação.
1. Agora, Senhor, podes deixar
partir em paz teu servidor,
porque os meus olhos já contemplam,
da salvação o resplendor!
Segundo a tua palavra,
vi a tua salvação;
manda em paz teu servidor,
no fulgor do teu clarão!
2. Pra todos os povos preparaste
a salvação que resplendeu,
a luz que ilumina as nações todas,
a glória deste povo teu!
Glória ao Pai, glória ao Menino,
Deus que veio e Deus que vem;
glória seja ao Divino,
que nos guarde sempre. Amém!
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28 Bem-aventuranças (Mateus 5,3-10)
Junto com Jesus, anunciemos a proposta de felicidade do Evangelho, tornando presente agora, em
nosso meio, a justiça e a bênção de Deus.
1. Feliz o que tem um coração de pobre
é dele esse reino que está pra chegar.
Pode se alegrar, pode se alegrar,
é dele esse reino que está pra chegar.
Pode se alegrar!
2. Feliz o que vive penando e chorando
porque muito breve vai se consolar.
Pode se alegrar, pode se alegrar,
porque muito breve vai se consolar.
Pode se alegrar!
3. Feliz quem é manso e está sempre firme
Porque esta terra ele vai conquistar.
Pode se alegrar, pode se alegrar,
Porque esta terra ele vai conquistar.
Pode se alegrar!
4. Feliz quem tem sede e fome de justiça
porque de justiça ele vai se fartar.
Pode se alegrar, pode se alegrar,
porque de justiça ele vai se fartar.
Pode se alegrar!
5. Feliz o que age com misericórdia
pois misericórdia ele vai encontrar.
Pode se alegrar, pode se alegrar,
pois misericórdia ele vai encontrar.
Pode se alegrar!
6. Feliz quem tem coração reto e puro
porque Deus, na certa, ele vai contemplar.
Pode se alegrar, pode se alegrar,
porque Deus, na certa, ele vai contemplar.
Pode se alegrar!
7. Feliz quem procura a paz construir
pois filho de Deus todos o vão chamar.
Pode se alegrar, pode se alegrar,
pois filho de Deus todos o vão chamar.
Pode se alegrar!
8. Feliz quem padece por buscar justiça
porque um mundo novo ele vai implantar.
Pode se alegrar, pode se alegrar,
porque um mundo novo ele vai implantar.
Pode se alegrar!
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29 Bem-aventuranças (Mateus 5,3-10) 2ª versão
1. São felizes, os que sentem que são pobres,
pois deles é o Reino de Deus!
2. São felizes os que estão chorando,
consolados por Deus eles serão!
3. São felizes os mansos e humildes,
pois a terra prometida herdarão!
4. São felizes os que tem fome e sede de justiça,
saciados por Deus eles serão!
5. São felizes os que tem misericórdia,
pois em Deus misericórdia encontrarão!
6. São felizes os que tem coração puro,
pois eles hão de ver a Deus!
7. São felizes os que trabalham pela paz,
porque filhos de Deus serão chamados!
8. São felizes os perseguidos por causa da justiça,
pois deles é o Reino de Deus!
9. São felizes vocês, perseguidos e insultados por minha causa,
fiquem alegres, Deus os recompensará!
30 Bem-aventuranças (Mateus 5,3-12) 3a versão
Meus parabéns em nome de Cristo,
em nome de Cristo, meus parabéns!
1. Parabéns aos que sentem que são pobres,
pois o reino de Deus têm por nação!
Parabéns aos que choram de amargura,
consolados por Deus eles serão.
2. Parabéns a estes mansos e humildes,
que a terra prometida herdarão!
Parabéns aos famintos de justiça,
saciados por Deus eles serão.
3. Parabéns aos misericordiosos,
pois em Deus piedade encontrarão!
Parabéns corações que batem puros,
pois um dia ao seu Deus contemplarão.
4. Parabéns aos que lutam pela paz,
porque filhos de Deus se chamarão!
Parabéns os que agora perseguidos,
têm o reino de Deus por sua nação!
5. Parabéns, perseguidos e insultados,
por mi'a causa calúnias ouvirão!
De alegria vibrando saltem, dancem,
grande prêmio em Deus encontrarão.
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31 Senhor, fica conosco (1ª versão)
Cantando a manifestação do Senhor Ressuscitado aos discípulos que estavam no caminho de
Emaús, deixemos a Palavra de Deus aquecer nosso coração para reconhecermos sua presença no
meio de nós.
Senhor, fica conosco, vai anoitecer
E no repartir o pão, nós te vamos conhecer.
1. Viajavam pela estrada,
de Jerusalém para Emaús,
dois moços que conversavam, (bis)
sobre a morte de Jesus.
2. O Senhor juntou-se a eles,
sem se dar, porém, a conhecer,
e entrou, também na conversa, (bis)
procurando esclarecer.
3. Mostrou que a paixão de Cristo
se podia ver nas Escrituras,
que ele devia sofrer, (bis)
pra salvar as criaturas.
4. E chegando os dois em casa,
convidaram o moço pra cear,
dizendo que estava tarde, (bis)
não convinha viajar.
5. Ao cear, Jesus deu graças,
tendo o pão nas mãos, e o repartiu,
então o reconheceram, (bis)
e o Senhor logo sumiu.
6. Os dois moços se entreolharam
e lembraram, então, com emoção,
que na conversa da estrada (bis)
lhes ardia o coração.
7. Ao lembrar-se dos amigos,
foram logo a Jerusalém
e lá souberam felizes: (bis)
"Ele esteve aqui, também!"
32 Os discípulos de Emaús (Lucas 24,13-35) (2ª versão).
João Carlos - Tânia Anibal
Andavam pensando, tão tristes,
de Jerusalém a Emaús,
os dois seguidores de Cristo,
logo após o episódio da cruz.
Enquanto assim vão conversando,
Jesus se achegou devagar:
"De que vocês vão palestrando?"
E ao Senhor não puderam enxergar.
Fica conosco, Senhor,
é tarde e a noite já vem!
Fica conosco, Senhor,
somos teus seguidores também!
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Não sabes então forasteiro
aquilo que aconteceu?
Foi preso Jesus Nazareno,
Redentor que esperou Israel.
Os chefes a morte tramaram
do santo profeta de Deus;
o justo foi crucificado,
a esperança do povo morreu.
Três dias enfim se passaram,
foi tudo uma doce ilusão;
Um susto as mulheres pregaram:
não encontraram seu corpo mais não.
Disseram que ele está vivo,
que disso souberam em visão.
Estava o sepulcro vazio,
mas do mestre ninguém sabe não.
Jesus foi então relembrando:
Pro cristo na glória entrar,
Profetas já tinham falado,
sofrimentos devia enfrentar.
E pelo caminho afora ardia-lhes o coração:
falava-lhes das escrituras,
explicando a sua missão.
Chegando, afinal, ao destino,
Jesus fez que ia passar,
mas eles demais insistiram:
"Vem Senhor, vem conosco ficar"!
Sentado com eles à mesa,
deu graças e o pão repartiu;
dos dois foi tão grande a surpresa:
"Jesus Cristo o Senhor ressurgiu".
33 Hino ao Verbo de Deus (João 1,1-18)
Cantando o começo do Evangelho de São João, manifestemos nossa adesão ao projeto de Deus,
revelado em Jesus Cristo. Alegremo-nos, porque a Palavra assumiu nossa condição humana e veio
partilhar conosco de sua graça e de sua verdade.
A luz resplandeceu
em plena escuridão,
jamais irão as trevas
vencer o seu clarão!
1. De tudo existe um começo
e no começo de tudo
era o Verbo, sim, o Verbo,
pelo qual existe tudo!
Voltado pra Deus estava
o Verbo que era Deus,
e nada de quanto existe
sem ele apareceu.
É nele que estava a vida,
a vida que é luz dos homens,
a luz nas trevas resplende,
e as trevas não compreendem.
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2. Um homem por Deus mandado,
seu nome era João,
veio a luz testemunhar
pro mundo acreditar...
João, ele não era a luz,
veio a luz testemunhar;
luz verdadeira era o Verbo,
que veio ao mundo brilhar.
A iluminar todo homem,
o Verbo estava no mundo,
por quem o mundo existia,
mas não o reconhecia.
3. Veio ao que lhe pertencia,
mas os seus não o acolheram,
porém, quem o recebia,
os que no seu nome creram,
Filhos de Deus se tornaram,
o Verbo deu tal poder!
e assim nasceram de Deus
e não de humano querer!
O Verbo, então fez-se carne,
veio entre nós acampar,
e sua glória nós vimos
glória que seu Pai lhe dá.
4. Único Filho do Pai,
de graça e verdade pleno,
de sua imensa riqueza,
graças sem fim, recebemos.
Quem deu a lei foi Moisés,
porém, a graça e a verdade,
somente por Jesus Cristo
chegam à realidade!
Ninguém jamais viu a Deus;
o Filho único, então,
que está no seio do Pai,
nos fez a revelação.
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34 Prova de amor (João 15,9-14)
Retomando as palavras de Jesus na sua ceia de despedida, fazendo a experiência de seu amor fiel
até o fim, acolhamos, o mandamento que o Senhor nos deixou de amarmos uns aos outros.
Prova de amor maior não há
que doar a vida pelo irmão!
1. Eis que eu vos dou o meu novo mandamento:
"Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado!"
2. Vós sereis os meus amigos, se seguirdes meu preceito:
"Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado!"
3. Como o Pai sempre me ama, assim também eu vos amei:
"Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado!"
4. Permanecei em meu amor e segui meu mandamento:
"Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado!"
5. E chegando a minha Páscoa, vos amei até o fim:
"Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado!"
6. Nisto todos saberão, que vós sois os meus discípulos:
"Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado!"
35 Oração pela unidade (cf. João 17,1-26) - Melodia: "Prova de amor".
O Evangelho de João conta a oração que Jesus fez na véspera de sua paixão. Ofereçamos esta
prece a Deus pela unidade de todos os discípulos e discípulas de Jesus.
Ouve, ó Pai santo, esta oração,
Glória do teu Filho é a união!
1. Ó meu pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho,
Que todos sejam um, como nós somos unidos!
2. Que eu dê a vida eterna a todo aquele que me deste,
Que todos sejam um, como nós somos unidos!
3. Meus amigos te conheçam como verdadeiro Deus
Que todos sejam um, como nós somos unidos!
4. Meus discípulos conheçam Jesus Cristo que enviaste,
Que todos sejam um, como nós somos unidos!
5. Que os guardes em teu nome, guarda aqueles que me deste,
Que todos sejam um, como nós somos unidos!
6. Que eles tenham em si mesmos toda a minha alegria
Que todos sejam um, como nós somos unidos!
7. Se do mundo não são eles, que os guardes do maligno
Que todos sejam um, como nós somos unidos!
8. Santifica-os na verdade, pois verdade é tua palavra,
Que todos sejam um, como nós somos unidos!
9. E se pela sua palavra muitos hão de crer em mim
Que todos sejam um, como nós somos unidos!
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10. Assim como estou em ti, que em nós estejam eles,
Que todos sejam um, como nós somos unidos!
11. Que eu esteja em meus amigos, como tu estás em mim
Que todos sejam um, como nós somos unidos!
12. Que perfeitos sejam eles, ó Pai justo, na unidade
Que todos sejam um, como nós somos unidos!
13. Para que o mundo creia que tu mesmo me enviaste
Que todos sejam um, como nós somos unidos!
14. Os amigos que me deste, onde estou estejam eles,
Que todos sejam um, como nós somos unidos!
15. O amor com que me amaste, também neles permaneça
Que todos sejam um, como nós somos unidos!
36 Quem nos separará (Romanos 8,31-39)
"Eu sou a videira e vocês os ramos. Quem fica unido a mim dará muito fruto". (Jo 15,5).
Com as palavras da carta do apóstolo Paulo à comunidade dos cristãos de Roma, cantemos a força
do amor de Deus que vence todas as barreiras e dificuldades.
Quem nos separará,
Quem vai nos separar
Do amor de Cristo,
Quem nos separará?
Se ele é por nós,
Quem será, quem será contra nós?
Quem vai nos separar
Do amor de Cristo, quem será?
1. Nem a angústia, nem a fome,
Nem nudez ou tribulação,
Perigo ou espada, toda perseguição!
2. Nem a morte, nem a vida,
Nem os anjos, dominações,
Presente e nem futuro, poderes e nem pressões!
3. Nem as forças das alturas
Nem as forças das profundezas,
Nenhuma das criaturas, nem toda a natureza!
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37 Hino ao amor (1Coríntios 13,1-30) - 1ª parte
Maria Emilia
Agradecendo os dons que o Espírito Santo suscita em cad pessoa e na comunidade, meditemos
principalmente no maior de todos o seus dons, que é o amor.
1. Ainda que eu fale as línguas dos povos,
sem a caridade de nada adiantará.
2. Mesmo que eu tenha o dom da profecia,
sem a caridade, de nada adiantará.
3. Se eu conhecer os mistérios das ciências,
sem caridade, de nada adiantará.
4. Se eu tiver a fé de transpor montanhas,
sem caridade, de nada adiantará.
5. Ainda que eu dê meus bens aos pobres,
sem a caridade, nada sou.
38 Hino ao amor (1Cor 13,4-8) - 2ª parte
Se eu não tiver amor, eu nada sou Senhor! (bis)
1. O amor é compassivo, o amor é serviçal.
O amor não tem inveja, o amor não busca o mal.
2. O amor nunca se irrita, não é nunca descortês.
O amor não é egoísta, o amor não é dobrez.
3. O amor tudo desculpa, o amor é caridade.
Não se alegra na injustiça, É feliz, só na verdade.
4. O amor suporta tudo, o amor em tudo crê.
O amor guarda a esperança, o amor sempre é fiel.
5. Nossa fé, nossa esperança, junto a Deus terminará,
Mas o amor será eterno, o amor não passará.
39 Hino ao amor (1Coríntios 13,1-9) 2ª versão
(monte castelo:Renato Russo)
Ainda que eu falasse a língua dos homens
E falasse a língua dos anjos
Sem amor eu nada seria
E só o amor, é só o amor
Que conhece o que é verdade
O amor é bom, não quer o mal
Não sente inveja ou se envaidece
O amor é fogo que arde sem se ver
É ferida que dói e não se sente
É um contentamento descontente
É dor que desatina sem doer
Ainda que eu falasse a língua dos homens
E falasse a língua dos anjos
Sem amor eu nada seria
É um não querer mais que um bem querer
É solitário andar por entre a gente
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É um não contentar-se de contente
É cuidar que se ganha em se perder
É um estar-se preso por vontade
É servir a quem vence, o vencedor
É um ter com quem nos mata lealdade
Tão contrário a si é o mesmo amor
Estou acordado e todos dormem
Todos dormem, todos dormem
Agora vejo em parte
Mas então veremos face a face
É só o amor, é só o amor
Que conhece o que é verdade
Ainda que eu falasse a língua dos homens
E falasse a língua dos anjos
Sem amor eu nada seria.
40 Bendito seja Deus (Efésios 1,3-10)
"Não foram vocês que me escolheram, mas fui eu que escolhi a vocês."(Jo 15, 16).
Baseados numa antiga bênção do povo de Deus, proclamemos a bondade de Deus que se manifesta
no seu amor por nós.
Bendito seja Deus,
Pai do Senhor, Jesus Cristo,
Por Cristo nos brindou
Todas as bênçãos do Espírito.
1. Pois juntamente com Cristo,
Antes de o mundo criar,
Deus já nos tinha escolhido
A fim de nos consagrar.
De amor oferta sem mancha;
Para adoção destinou,
Seus filhos somos por Cristo,
De sua graça o louvor.
2. Pois sobre nós esta graça,
conforme havia traçado,
Deus, nosso Pai derramou
Pelo seu Filho amado,
Que com seu sangue consegue
Para nós a libertação,
A remissão dos pecados,
Graça sem comparação!
3. Sim, derramou sobre nós
Graça abundante e saber,
Nos revelando o Mistério,
Plano do seu bem-querer,
De conduzir a história
À plena realização:
Cristo encabeça o universo
Terras e céus se unirão!
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41 Hino da unidade (Efésios 4,4-6)
(melodia: "Nós te adoramos na eucaristia"
"Que todos sejam um, como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti"(Jo 17,21).
Ofertamos a Deus, nosso clamor e pedido pela unidade entre todos os membros do Corpo de
Cristo.
"Um só Corpo, um só é o Espírito,
Uma só esperança, à qual Deus nos chama!
Um Senhor, uma fé, um Batismo"
Por paz e unidade
A Igreja hoje clama!
"Um só é Deus Pai,
de todos Senhor,
o qual por meio de todos agindo,
em todos presente" recebe este hino! (bis)
42 Cântico de Filipenses (Filipenses 2,6-11) - 1ª versão
"Não existe amor maior do que dar a vida pelos seus amigos"(Jo 15,13).
Com as palavras de um dos hinos mais antigos das comunidades cristãs, adoremos a Jesus Cristo
que se abaixou e veio ao encontro de seus pobres.
1. Jesus Cristo sendo Deus,
Disso não se aproveitou.
Rebaixou-se a si mesmo,
Feito escravo se encontrou.
2. Ser igual a um de nós
Era pouco pra Jesus;
Humilhou-se e obedeceu.
Indo até morrer na cruz.
3. Deus, por isso, o elevou,
E um nome tal lhe deu;
Que se curvem diante dele
O inferno, a terra e o céu,
4. Toda língua, então, confesse,
Para a glória de Deus Pai,
Jesus Cristo é o Senhor.
Para a glória de Deus Pai.
5. Ofereço este bendito
Ao Senhor daquela cruz;
Ao seu Pai e ao Divino
Toda glória! Amém, Jesus!
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43 Cântico de Filipenses (Filipenses 2,6-11) - 2ª versão
1. Cristo, Jesus de natureza divina,
não se apegou ao fato da igualdade com Deus;
mas a si mesmo se esvaziou.
2. E assumiu a condição de um escravo,
vivendo como um ser humano qualquer;
deste modo a si mesmo se humilhou.
3. Vivendo a condição humana,
humilhou-se obedecendo até a morte,
até a morte humilhante numa cruz.
4. Por isso Deus lhe deu o mais alto nome,
e deu-lhe o nome em tudo superior,
igual e elevado muito acima de outro nome.
5. Para que ao nome de Jesus nosso Senhor,
se dobre reverente todo joelho,
seja no céu, seja em cima ou embaixo da terra.
6. E todo mundo reconheça proclamando,
Para a glória de Deus Pai e seu louvor:
na verdade Jesus Cristo é o Senhor.
44 Seduziste-me (Filipenses 3,7-11)
"Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: "Simão, filho de João, você me ama mais do
que estes outros?"(Jo 21,15).
Façamos nosso este testemunho e compromisso de vida do apóstolo Paulo. Entreguemo-nos à força
do amor de Deus e à missão que ele nos enviou.
Seduziste-me, Senhor,
E eu me deixei seduzir;
Numa luta desigual, dominaste-me, Senhor,
E foi tua a vitória.
1. Vantagens e honras são perda para mim,
Diante do conhecimento deste bem supremo
Que é Cristo, meu Senhor.
2. Para conhecê-lo fui longe, me perdi.
Agora que o encontrei,
Não quero mais deixá-lo.
3. Nada sou na minha justiça que é só aparência,
Mas tudo sou na justiça de Deus
Que nasce da fé em Cristo.
4. Quero conhecê-lo ainda mais e a força da sua
ressurreição.
Sei que conhecê-lo é sofrer com ele,
Mas a vida é mais forte.
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45 Ao Pai agradecemos (Colosenses 1,12-20)
"Quem me viu, viu o Pai"(Jo 16, 9).
Com este hino, usado nas celebrações de batismo das primeiras comunidades, sintamo-nos parte
da nova criação e da nova humanidade, renovada em Jesus Cristo.
Ao Pai agradecemos,
Pois o Senhor nos conduz
À posse da herança
Dos consagrados, na luz!
1. Ao arrancar-nos das trevas,
nos transportou ao reinado
Do Filho amado e querido,
Que nos perdoa os pecados.
Cópia do Deus invisível,
Da criação o primeiro,
E quanto existe no mundo
Por meio dele foi feito.
2. Por meio dele foi feito
O que há no céu e na terra,
O que se vê e o que não,
E os tronos de quem governa...
Tudo foi feito por ele,
Antes de tudo ele existe,
Tudo foi feito pra ele
E nele tudo subsiste.
3. Da Igreja Cristo é a cabeça,
Dos mortos quem principia,
O que renasce primeiro
E em tudo tem primazia...
Pois Deus em sua riqueza
No Cristo quis habitar,
Por ele, Deus e o mundo
Vão se reconciliar:
O Céu e a Terra se encontram
Na paz de Cristo Jesus,
Paz que se faz por seu sangue,
O sangue da sua cruz.
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46 Lembra-te (2Timóteo 2,8-13)
"Eu garanto a vocês: ninguém pode entrar no Reino de Deus, se não nasce da água e do Espírito"(Jo
3,5).
Com este antigo hino que as comunidades cantavam no batismo de seus novos membros,
recordemos nosso compromisso de fé e de vida!
Lembra-te de Jesus Cristo
Ressuscitado dentre os mortos,
Ele é nossa salvação,
Nossa paz, nossa vida.
Cristo Jesus, Cristo Senhor!
1. Se morrermos com ele, com ele viveremos,
Se sofrermos com ele, com ele reinaremos!
2. Se nós o negarmos, também nos negará
Se formos infiéis, ele permanece fiel!
3. Porque ele cumpre tudo o que promete.
Este é o ensino seguro e verdadeiro.
47 Cântico de Pedro (1Pedro 2,21-25)
"Jesus tomou vinagre e disse: "Tudo está realizado". E, inclinando a cabeça, entregou o espírito."(Jo
19,30).
Em meio aos sofrimentos e dificuldades que enfrentamos, cantemos a presença e testemunho do
Senhor.
1. Cristo padeceu por nós,
Um exemplo nos deixou;
Que sigamos os seus passos
Para isto nos chamou.
2. Quem não cometeu pecado
Nem um falso levantou.
Mal por mal jamais pagava,
Ao Deus justo se entregou.
3. Em seu corpo lá na cruz
Carregou nossos pecados,
Para que ao pecado mortos
Fôssemos justificados.
4. Por suas chagas nos curou,
Nós ovelhas já perdidas;
Para ele retornemos,
Ao pastor das nossas vidas.
5. Glória ao Pai onipotente,
E a Jesus o redentor.
E ao Espírito Divino,
Na Trindade eterno amor.
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48 Vejam vocês (1João 3,1-2)
"A Palavra, porém, deu o poder de se tornarem filhos de Deus a todos aqueles que a receberam, isto
é, aqueles que acreditam em seu nome"(Jo 1,12).
Cantemos, em meio aos conflitos e perseguições, o amor maior do Pai que nos dá a alegria de
sermos seus filhos e filhas.
Vejam vocês!
Quanto o Pai, quanto o Pai nos amou!
Seu amor é tão grande
Que fez de nós, que fez de nós filhos seus.
E no mundo sermos chamados filhos de Deus.
1. Se o mundo não nos conhece,
É porque não conheceu a Deus
Amados, desde agora somos,
Desde agora somos filhos de Deus.
2. Se ainda não se tornou claro,
Se claro inda não se tornou.
Prá nós em toda evidência
De sermos um dia o qu'ele imaginou.
Mas temos uma só certeza,
No dia em que Cristo vier,
Iguais seremos nós a ele
Porque o veremos como ele é.
Vejam vocês!
Quanto o Pai, quanto o Pai nos amou!
Seu amor é tão grande
Que fez de nós, que fez de nós filhos seus.
E no mundo sermos chamados filhos de Deus.
49 1º Cântico do Apocalipse (4,11 e 5,9-11)
"Porque da sua plenitude todos nós recebemos, um amor que corresponde ao seu amor"(Jo 1,16).
Continuemos o louvor da criação, Que este canto nos anime na certeza de que o Deus Criador
sustenta e dirige a história.
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!
1. Tu bem mereces, Deus e Senhor,
receber honra, glória e poder,
"todas as coisas, tu as criaste,
Todas existem por teu querer". (bis)
2. Recebe o livro, abre seus selos,
Bem o mereces, foste imolado
"Pelo teu sangue pra nosso Deus,
Um povo imenso foi resgatado". (bis)
3. Deles fizeste raça de reis
E sacerdotes prá nosso Deus,
"De toda tribo, língua e nação,
Por sobre a terra governarão". (bis)
4. Eis o cordeiro foi imolado
E bem merece já receber,
"Sabedoria, força e riqueza,
Louvor e glória, honra e poder". (bis)
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5. Glória a Deus Pai, glória a Jesus,
Glória ao Espírito que é luz,
"Este é o canto dos que são salvos,
Cantemos todos os libertados". (bis)
Refrão 2:
Ao Deus que é, ao Deus que era,
Deus que virá, aleluia!
ou: vamos louvar!
Refrão 3:
Santo é o Senhor (4x)
50 2º Cântico do Apocalipse (11,17-18; 12,10b-12a):
"E a vontade daquele que me enviou é esta: que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas
que eu os ressuscite no último dia"(Jo 6,39).
Junto com todo o povo fiel a Deus proclamemos que só Ele reina e realiza a justiça. Acolhamos sua
presença no testemunho de Jesus e de seus seguidores.
A ele a força, poder, riqueza,
Sabedoria, glória e louvor.
1. Graças a ti, Deus poderoso,
Tu que já foste, és e serás,
Pois assumiste grande poder
E teu reinado começará!
2. Pois as nações se enfureceram,
Mas tua ira principiou,
Tempo de os mortos serem julgados
Desde o pequeno até o maior!
3. Tempo de dar a recompensa
Aos servos teus, santos, profetas,
Tempo afinal de tu destruíres
Quantos aqui destroem a terra.
4. Real poder do nosso Deus
Cumpriu-se agora a salvação,
O Cristo vence e eis derrotado
Quem acusava nossos irmãos.
5. Foi pelo sangue de tal Cordeiro
E o testemunho que os santos deram,
Foi dando a vida, foi pela morte,
Que eles venceram e os céus se alegram.
Por isso o céu festeja alegre,
Seus moradores todos vibrando.
Glória a Deus Pai e glória ao Cordeiro,
Glória ao Divino vamos cantando!
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Ao Pai agradecemos (Colosenses 1,12-20)
"Quem me viu, viu o Pai"(Jo 16, 9).
Com este hino, usado nas celebrações de batismo das primeiras comunidades, sintamo-nos parte
da nova criação e da nova humanidade, renovada em Jesus Cristo.
Ao Pai agradecemos,
Pois o Senhor nos conduz
À posse da herança
Dos consagrados, na luz!
1. Ao arrancar-nos das trevas,
nos transportou ao reinado
Do Filho amado e querido,
Que nos perdoa os pecados.
Cópia do Deus invisível,
Da criação o primeiro,
E quanto existe no mundo
Por meio dele foi feito.
2. Por meio dele foi feito
O que há no céu e na terra,
O que se vê e o que não,
E os tronos de quem governa...
Tudo foi feito por ele,
Antes de tudo ele existe,
Tudo foi feito pra ele
E nele tudo subsiste.
3. Da Igreja Cristo é a cabeça,
Dos mortos quem principia,
O que renasce primeiro
E em tudo tem primazia...
Pois Deus em sua riqueza
No Cristo quis habitar,
Por ele, Deus e o mundo
Vão se reconciliar:
O Céu e a Terra se encontram
Na paz de Cristo Jesus,
Paz que se faz por seu sangue,
O sangue da sua cruz.
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51 3º Cântico do Apocalipse (19,1-7)
"É o noivo que recebe a noiva e o amigo, que está esperando, se enche de alegria quando ouve a voz
do noivo. Esta é a minha alegria e ela é muito grande"(Jo 3,29).
Com todos os que se sentem comprometidos com o projeto de Deus, na alegria da vida nova que
nos é dada, cantemos o Deus que manifesta sua glória, salvação e justiça.
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!
1. A salvação pertence a Deus,
A nosso Deus, glória e poder,
Porque são justas suas sentenças
E verdadeiro o que vai dizer! (bis)
2. Louvai a Deus, a nosso Deus
Os servos seus, seus seguidores,
Louvai a Deus, louvai nosso Deus
Tanto os pequenos, quanto os maiores! (bis)
3. Nosso Senhor, que tudo pode,
Passa a reinar sobre a nação;
Muita alegria, saltemos todos,
A Deus a glória e a louvação! (bis)
4. Porque chegou a grande festa
E o Cordeiro vai se casar;
A sua esposa vestida em linho
Já está pronta pra se encontrar! (bis)
5. Glória a Deus Pai, glória a Jesus,
Glória ao Espírito que é luz,
Cante a esposa e os convidados,
Cantemos todos os libertados! (bis)
Refrão 2:
Ao Deus que é, ao Deus que era
Deus que será, aleluia!
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52 4º Cântico do Apocalipse (21,1-7)
"Jesus ficou no meio deles e disse: "A paz esteja com vocês!"(Jo 20, 19).
Cantemos a promessa de Deus de criar novos céus e nova terra. Alegremo-nos com todos aqueles
que são sinais desta humanidade nova e com todas as coisas que anunciam esta Nova Jerusalém.
Eu vi novo céu, nova terra, eu vi,
Ó filhas e filhos do povo eu vi, eu vi!
1. Pois o céu primitivo passou
E a terra de antes, também;
E esse mar que se via, afundou,
Deles já não existe ninguém!
Vi descer lá do céu, lá de Deus
Uma nova cidade também,
Pro seu noivo enfeitada ela veio
Jovem, bela, era Jerusalém!
2. E do trono uma voz a bradar:
"Deus chegou pra morar com seu povo,
Seu barraco aqui vai levantar,
Deus da gente será `Deus conosco'!
Toda lágrima vai enxugar
e de morte ninguém mais ouviu;
Todo grito de dor vai cessar,
O passado já era, sumiu!"
3. "Tudo novo eu estou a fazer,
Coisas novas já vão existir,
Pois de tudo eu sou `A' e sou `Z',
O princípio eu sou e o fim!
Quem tem sede vai logo beber,
Pois da fonte água viva eu vou dar;
Quem vencer me terá como Deus
O meu filho em herança será!"
Refrão 2:
Eu vi novo céu, nova terra, eu vi,
Meninas, meninos do povo eu vi, eu vi!
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HINOS
TEMPO COMUM
53 Luz radiante
Fa Reginaldo Veloso
(letra adaptada do hino “Luz alegre” da liturgia bizantina – séc. 3 o)
Luz radiante, luz de alegria,
Luz da glória, Cristo Jesus! (bis)
1. És do Pai imortal e feliz
O clarão que em tudo reluz!
2. Quando o Sol vai chegando ao ocaso
Avistamos da noite a luz!
3. Nós cantamos o Pai e o filho
E o Divino que nos conduz!
4. Tu mereces o canto mais puro,
Ó Senhor, da vida és a luz!
5. Tua glória, ó Filho de Deus.
O universo todo seduz!
6. Cante o céu, cante a terra e os mares,
A vitória, a glória da cruz!
54 Vós sois o Caminho - Ré
Pe. Vigne
Vós sois o caminho, a verdade e a Vida
O pão da alegria descido do céu!
1. Nós somos caminheiros que marcham para os céus,
Jesus é o caminho que nos conduz a Deus.
2. Da noite da mentira, das trevas para a luz,
Busquemos a verdade, verdade é só Jesus.
3. Pecar é não ter vida, pecar é não ter luz,
Tem vida só quem segue os passos de Jesus.
4. Jesus Verdade e Vida, Caminho que conduz,
O povo peregrino que marcha para a luz.
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55 Canta, meu povo! Mi
Pe. Geraldo Leite
Canta, meu povo!
Canta o louvor de teu Deus
Que se fez homem e por nós morreu,
Que ressuscitou pelo amor dos seus.
1. Somos a nação santa e o povo eleito
Um sacerdócio real.
Deus nos chamou das trevas à sua luz
Sua luz imortal.
2. Nós somos transportados da morte à vida
Pelo amor dos irmãos.
Nós amamos até nossos inimigos,
É a lei do cristão.
3. Senhor Jesus, já não sou mais eu que vivo,
Tu vives em mim.
O meu desejo é um dia ver a tua face,
Na glória sem fim.
56 Cântico das criaturas, São Francisco de Assis - Sol
Zé Vicente
Onipotente e bom Senhor,
A ti a honra, glória e louvor;
Todas as bênçãos de ti nos vêm
E todo o povo te diz: Amém!
1. Louvado sejas nas criaturas,
Primeiro o sol lá nas alturas
Clareia o dia, grande esplendor,
Radiante imagem de ti, Senhor.
2. Louvado sejas pela irmã lua,
No céu criaste, é obra tua
Pelas estrelas claras e belas
Tu és a fonte do brilho delas.
3. Louvado sejas pelo irmão vento
E pelas nuvens, o ar e o tempo,
E pela chuva que cai no chão
Nos dás sustento, Deus da Criação.
4. Louvado sejas, meu bom Senhor,
Pela irmã água e seu valor.
Preciosa e casta, humilde e boa,
Se corre, um canto a ti entoa.
5. Louvado sejas, ó meu Senhor,
Pelo irmão fogo e seu calor
Clareia a noite, robusto e forte
Belo e alegre, bendita sorte.
6. Sejas louvado pela irmã terra,
Mãe que sustenta e nos governa
Produz os frutos, nos dá o pão
Com flores e ervas sorri o chão.
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7. Louvado sejas, meu bom Senhor,
Pelas pessoas que em teu amor
Perdoam e sofrem tribulação,
Felicidade em ti encontrarão.
8. Louvado sejas pela irmã morte
Que vem a todos, ao fraco e ao forte;
Feliz aquele que te amar,
A morte eterna não o matará.
9. Bem-aventurado quem guarda a paz
Pois o Altíssimo o satisfaz.
Vamos louvar e agradecer,
Com humildade, ao Senhor bendizer.
57 Irmão sol - Solm
1. Irmão sol, com irmã luz,
Trazendo o dia pela mão.
Irmão céu de intenso azul
A invadir o coração, aleluia.
Irmãos, minhas irmãs
vamos cantar nesta manhã,
Pois renasceu mais uma vez
A criação das mãos de Deus.
Irmãos, minhas irmãs, vamos cantar,
Aleluia, aleluia, aleluia.
2. Minha irmã terra que ao pé
Dá segurança de chegar.
Minha irmã planta que está
Suavemente a respirar, aleluia!
3. Irmã flor, que mal se abriu
Fala do amor que não tem fim.
Água, irmã, que nos refaz
E sai do chão cantando assim: Aleluia
4. Passarinhos, meus irmãos,
Com mil canções a ir e vir.
Homens todos, meus irmãos,
Que nossa voz se faça ouvir: Aleluia!
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58 Eu creio num mundo novo – Mib
Pe. Geraldo Pennock
Eu creio num mundo novo,
Pois Cristo ressuscitou!
Eu vejo sua luz no povo,
Por isso alegre sou.
1. Em toda pequena oferta,
Na força da união,
No pobre que se liberta,
Eu vejo ressurreição!
2. Na mão que foi estendida
No dom da libertação,
Nascendo uma nova vida,
Eu vejo ressurreição!
3. Nas flores oferecidas
E quando se dá perdão,
Nas dores compadecidas,
Eu vejo ressurreição!
4. Nos homens que estão unidos,
Com outros partindo o pão,
Nos fracos fortalecidos,
Eu vejo ressurreição!
5. Na fé dos que estão sofrendo,
No riso do meu irmão,
Na hora em que está morrendo,
Eu vejo ressurreição!
59 Salve, festa (séc VI - tradição anglicana)
Salve, dia festivo,
Por todo o sempre bendito.
Dia em que Jesus Cristo
Venceu o Reino da morte.
1. Cristo assumiu nossas dores
porém é o Senhor dos senhores
terras e mares e céus,
cantem a glória de Deus.
2. Ó nosso Bom Redentor,
dá-nos superar a dor.
Ó tu, unigênito Filho,
És para nós forte auxílio.
3. Verbo de vida e poder,
Ó vem nossas vidas reger
Tu que és amor e que és luz
mora conosco, ó Jesus.
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60 Nós te damos muitas graças – Mim
(Didaque, c. 10) - J. M de Carvalho e Joel Postma
1. Nós te damos muitas graças,
Ó Pai santo, ó Senhor,
Por teu nome que nos deste
Em Jesus teu servidor.
Glória a ti, Senhor,
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 o mal,
Que ela seja una e santa,
No teu reino imortal.
4. Ó Senhor, que venha a graça,
Todos voltem para o bem.
Passe o mundo transitório,
Vem, Senhor Jesus. Amém!
61 Louvado sejas, meu Senhor - Ré
Louvado sejas, meu Senhor,
Por todas tuas criaturas!
1. Pelo raiar de um novo dia
Despertando a passarada
Para a vida celebrar.
2. Pelas estrelas, pela lua,
que nos enchem de ternura,
noite a dentro a namorar!
3. Pela mulher que em sua vida
Vem dar força e nos ajuda
A este mundo humanizar.
4. Pelo trabalhador do campo
Que arranca o pão da terra
Pra família sustentar.
5. Pelo operário da cidade
Que caleja sua mão
Tanta coisa a fabricar.
6. Pelas pessoas que se ajuntam
Pra lutar por seus direitos
E a vida melhorar.
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62 Clarão da glória do Pai – Mi
(folc-música-religiosa) - "já vem a barra do dia"
1. Clarão da glória do Pai
Resplende, ó sol verdadeiro,
A criação, hoje exulte
Como no dia primeiro.
2. Rebrilha, ó sol da justiça,
Com teu imenso esplendor,
Da treva arranca teu povo
Derrama em nós teu amor.
3. O nosso pão seja Cristo
E a fé nos seja bebida
O Santo Espírito bebamos
Nas fontes puras da vida.
4. Louvor ao Ressuscitado
Que a própria morte venceu,
A Ele, ao Pai e ao Espírito
Louvor eterno no céu.
63 A Ti, ó Deus, celebra a criação! - Sol
Beraldo José Hanlon e Maria de Fátima O. - CF 79
A Ti, ó Deus, celebra a criação,
Que te entregamos, nesta comunhão! (bis)
1. O infinito dos céus e dos mares,
A beleza, o perfume da flor,
A magia dos nossos luares,
A ti cantam por nós, seu louvor.
2. O silêncio, o orvalho da noite
E a dança dos ventos Senhor
Toda vida que a terra germina,
A ti cantam por nós, seu louvor.
3. Ouve a prece da mãe natureza,
Que espera de ti redenção.
Renovada a terra se alegre,
Ao teu nome, uma só louvação!
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64 Ao cair da tarde (vésper)
Simei Monteiro - metodista
Ao cair da tarde, vendo o pôr-do-sol,
Nós te agradecemos este dia a mais,
Dia de trabalho, luta e provações:
Mas com teu auxilio, terminado em paz.
2. Ao cair da tarde, quando as sombras vêm,
Eis, humildemente, nossa confissão:
Vemos nossas trevas contra a tua luz;
Tem misericórdia, dá-nos teu perdão.
3. Ao cair da tarde, vamos descansar,
Confiando em Cristo, nosso salvador.
Nada de amarguras ou preocupações;
Quem dirige a vida é um Deus de amor.
4. Ao cair da tarde, mostra-nos, Senhor,
Que há esperança, que há ressurreição,
Que o novo dia seja-nos sinal
De uma nova era de libertação!
65 Povo que luta - Mi
1. Povo que luta, cansado da mentira
Cansado de sofrer, cansado de esperar
Povo que luta, cansado de esperar
Procura redenção.
Porque ele é luz, verdade,
Justiça, bem, perdão,
Paz, esperança, amor e redenção.
2. Povo que luta por terra onde há fartura
Por paz sem fingimento, por vida partilhada
Povo que luta por vida partilhada,
Procura redenção.
3. Povo que espera colheitas mais serenas
Verdades mais profundas, caminhos mais fraternos.
Povo que espera caminhos mais fraternos
Proclama redenção.
66 Povo que és peregrino – Mim
1. Povo que és peregrino em busca da salvação (bis)
Ergue teus olhos ao alto, vê tua libertação! (bis)
2. A terra que te prometo, ei-la a manar leite e mel! (bis)
Lembra-te disso, meu povo, tua promessa é fiel! (bis)
3. Atravessando o deserto, faz da tua sede esperança, (bis)
Vence o cansaço, a fadiga, grande será tua herança! (bis)
4. Se a noite for prolongada e não houver mais luar, (bis)
Pensa que são como estrelas os passos do teu andar! (bis)
5. Povo que tens como guia Cristo que ressuscitou, (bis)
Rompe as correntes do medo, já novo sol despontou! (bis)
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67 A ti, ó Deus - Mim
Pe. Josmar Braga e Pe José Alves
A ti, ó Deus teu povo cante o louvor
Ao teu amor responda com mais amor.
1. Senhor, tua Igreja somos nós
Numa só voz,
É teu tudo o que somos e o que temos
E aqui vimos para adorar.
2. Senhor, a graça imensa de viver
Sem merecer,
A graça de ser filho e de te amar,
Vamos louvar e agradecer.
3. Senhor, no sofrimento e na alegria
De cada dia,
Ajuda-nos a amar o que é melhor,
E o teu amor aumente em nós.
68 Jesus Cristo, vida do mundo
Jaci Maraschin
1. Não é a vida a vida que se vive por engano
Essa triste vida que não tem calor humano,
Pois viver a vida é muito mais do que aparência
De viver a vida que só é sobrevivência.
Jesus Cristo é a vida,
É a vida do mundo.
2. Não é vida a vida que se vive como escravo
Sem ter voz ou vez, sem lar, abrigo nem centavo,
Pois viver a vida é como a busca da aventura:
Só é vida a vida enquanto a liberdade dura.
3. Não é vida a vida que se vive sem futuro,
Que só tem memória, só passado vago e escuro,
Pois viver a vida é muito mais do que lembrança:
Só é vida a vida que ressurge da esperança.
4. Essa vida é a vida que em Jesus nós alcançamos.
Quando junto a ele o mundo injusto transformamos,
E vencendo a morte, as opressões e a tirania,
Viveremos sempre no seu Reino de alegria.
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69 Senhor, meu Deus – Sib Folcmúsica
1. Senhor, meu Deus, quando eu maravilhado,
Fico a pensar nas obras de tuas mãos:
O céu azul, de estrelas pontilhado,
O teu poder, mostrando a criação.
Então minha alma canta a ti, Senhor:
Quão grande és Tu! Quão grande és Tu! (bis)
2. Quando a vagar por matas e florestas,
A passarada ouço a cantar,
Olhando os montes, vales e campinas,
Em tudo vejo teu poder sem par.
3. E ao pensar que Deus seu próprio Filho
Mandou sofrer, morrer por todos nós,
O seu amor, tão grande, infinito,
Não posso eu, jamais, agradecer.
4. Senhor, meu Deus, com toda humildade,
proclamo agora meu intenso amor.
E eu confio em tua palavra,
que viverei pra sempre sem temor.
70 Lenta e calma – Mib
1. Lenta e calma sobre a terra,
Desce a noite e foge a luz,
Vem brilhar em nossas trevas,
Vem conosco, bom Jesus! (bis)
2. Em silêncio passa a noite,
Vão-se as trevas, chega a luz!
Amanhã é novo dia,
Vem conosco, bom Jesus! (bis)
3. Vem conosco, Cristo amigo,
Quem do alto nos conduz.
Sê a luz dos nossos passos,
Vem conosco, bom Jesus! (bis)
71 Peregrino – Rém
1. Peregrino nas estradas de um mundo desigual,
Espoliado pelo lucro e ambição do capital,
Do poder do latifúndio enxotado e sem lugar.
Já não sei por onde andar.
Da esperança eu me apego ao mutirão.
Quero entoar um canto novo de alegria,
Ao raiar aquele dia
De chegada em nosso chão.
Com meu povo celebrar a alvorada,
Minha gente libertada,
Lutar não foi em vão.
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2. Sei que Deus nunca esquece dos oprimidos o clamor.
E Jesus se fez do pobre companheiro e servidor.
Os profetas não se calam, denunciando a opressão,
Pois a terra é dos irmãos.
E, na mesa, igual partilha tem que haver.
3. Pela força do amor, o universo tem carinho
E o clarão de suas estrelas ilumina o caminho.
Nas torrentes da justiça meu trabalho é comunhão.
Arrozais florescerão!
E em seus frutos liberdade colherei.
72 Jesus Cristo - Esperança do mundo - Silvio Meincke e E. Feichrdt - CMI
1. Um pouco além do presente,
Alegre, o futuro anuncia
A fuga das sombras da noite,
A luz de um bem novo dia.
Venha o teu Reino, Senhor!
A festa da vida recria!
A nossa espera e a dor
Transforma em plena alegria!
Aiê - eia - aiê - ae - ae.
2. Botão de esperança se abre,
Prenúncio da flor que se faz.
Promessa de tua presença
Que a vida abundante nos traz.
3. Saudade da terra sem males,
Do Édem de plumas e flores,
Da paz e justiça irmanadas,
Num mundo sem ódio nem dores.
4. Saudade de um mundo sem guerras,
Anelos de paz e inocência:
De corpos e mãos que se encontram,
Sem armas, sem morte e violência.
5. Saudade de um mundo sem donos:
Ausência de fortes e fracos,
Derrota de todos os sistemas
Que criam palácios, barracos.
6. Já temos preciosa semente,
Penhor do teu Reino agora.
Futuro ilumina o presente,
Tu vens e virás sem demora.
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73 Jesus, eu irei – Ré
1. Jesus, eu irei te louvar pela vida,
Jesus, eu irei te anunciar para sempre aos irmãos.
Pois só tu és a paz e o amor dos cristãos,
Jesus, e irei te louvar pela vida.
2. Jesus, eu irei te servir pela vida.
Jesus, dando a ti meu viver, meu sofrer, meu amor.
Pela luta em favor da justiça e da paz,
Jesus, eu irei te servir pela vida.
74 Ó Cristo luz que vem do alto
1. Ó Cristo luz que vem do alto,
Clareia as trevas da gente,
Liberta a terra prisioneira
Recrie o mundo novamente.
2. Ó Tu que és nosso Pastor,
À comunhão do Pai nos guie
Conduz os passos do teu povo
Nas lutas deste novo dia.
3. Por Ti da morte renascemos
E vida nova tu nos dás.
Por Ti o Pai nós bendizemos,
Com o Espírito que nele está.
____
75 Cai a tarde, o sol se esconde
1. Cai a tarde, o sol se esconde
Suba, ó Deus nosso louvor,
Pelo dia que termina
Dom do teu imenso amor.
2. Bendizemos o teu nome
Pelos bens da criação,
Pelo Espírito que habita
Dentro em nosso coração.
3. Toda luta deste dia
Te entregamos, ó Senhor,
Tudo seja em tuas mãos,
Oferenda de louvor.
4. Como incenso perfumado
Suba a ti nossa oração
Ó Deus trino, hoje e sempre,
Seja a nossa louvação!
76 Nós te damos graças Claude Rozier
Nós te damos graças, Senhor,
Por todo teu amor por nós,
Queremos cantar a glória
Do Reino teu por toda a terra.
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1. Tu és grande, és maior do que o nosso louvor
E teu Reino o fará do universo Senhor.
2. Em tuas mãos entregamos do dia o labor
Vem apressa entre nós, o teu Reino Senhor.
77 A água Simei Monteiro e Alberto Correia
Aqui chegando, Senhor,
Que poderemos te dar?
Um simples coração
e uma vontade de cantar.
Recebe nosso louvor
e tua paz vem nos dar.
A tua graça, Senhor,
Melhor que vida, será,
E o teu amor em nós
será manancial
de água boa a jorrar
Pra nossa sede estancar.
78 Oi! Louvai - Rém
Oi! Louvai ao Senhor nosso Deus,
Por tudo aquilo que ele nos fez. (bis)
1. Ele nos reuniu no amor de Cristo
E é sempre fiel a seu povo santo.
2. Ele nos deu seu próprio Filho
E cumpriu sua palavra de salvação.
3. Ele está presente em nossa história
E caminha à frente do seu povo em marcha.
4. Ele nos alimenta em nossa caminhada
E faz da nossa morte, vida e ressurreição.
79 Luz adorável – Do

Jaci Maraschin

1. Ó luz radiosa e multiforme,
Brotada das águas do batismo
E descida do céu,
Nós te adoramos.
2. Ó luz sideral e esplendorosa,
No meio da nossa noite oculta
De tristeza e de dor,
Nós te adoramos.
3. Ó luz matinal e jubilante,
Qual fogo de amor sobre a distância
De todos os mortais,
Nós te adoramos.
4. Ó luz infinita e aconchegante,
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Cantada na paz do nosso encontro,
No interior e ao redor,
Nós te adoramos.
80 Povo que geme
O Povo que geme de tanta dor
Vem para nos salvar.
A Deus levanta seu clamor,
Vem para nos salvar.
Ouve, ó Deus, o grito do teu povo,
Traze a paz, vem para nos salvar.
O povo está escravizado,
Vem para nos salvar.
O povo clama liberdade,
Vem para nos salvar.
Ouve, ó Deus, o grito do teu povo,
Traze a paz, vem para nos salvar.
O povo começa a caminhar
Vem para nos salvar.
Vencida está a opressão.
81 Jesus, pastor amado - Do
1. Jesus, pastor amado, contempla-nos aqui,
Concede que sejamos um corpo só em ti.
Contendas e malícias, que longe de nós vão,
Nenhum desgosto impeça a nossa comunhão!
2. Pois sendo resgatados por um só Salvador,
Devemos ser unidos por um mais forte amor.
Olhar compreensivos os erros de um irmão
E todos ajudá-los com grande compaixão.
3. Se tua Igreja toda andar em santa união,
Então será bendito o nome de cristão!
Assim o que pediste em nós se cumprirá
E todo o mundo inteiro a ti conhecerá.
82 Fica entre nós
1. Fica entre nós, Senhor Jesus,
Pois já morreu do dia a luz;
Ó vem, Senhor nos conduzir
Como aos irmãos em Emaús
3. Do dia cessa a agitação,
Protege-nos na provação
Na fé nos faze discernir
Como devemos te seguir.
3. Teu Verbo ampara o coração,
De tua Igreja é a proteção
A nossa fé, Senhor, mantém,
Que não busquemos nada além.
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4. Na Ceia te reconhecemos
E tua força tu nos dás
Para teu Reino anunciarmos,
Tua a justiça e tua Paz.
83 Oração de São Francisco - Lám
Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz!
Onde houver ódio, que eu leve o amor.
Onde houver ofensa que eu leve o perdão.
Onde houver discórdia, que eu leve a união.
Onde houver dúvida, que eu leve a fé.
Onde houver erro, que eu leve a verdade.
Onde houver desespero, que eu leve a esperança.
Onde houver tristeza, que eu leve a alegria.
Onde houver trevas, que eu leve a luz.
Ó Mestre, fazei que eu procure mais
consolar, que ser consolado,
Compreender, que ser compreendido,
Amar que ser amado.
Pois é dando, que se recebe,
É perdoando que se é perdoado
E é morrendo que se vive
Para a vida eterna.
84 Reúne teu povo
Reúne teu povo Senhor nosso Deus,
Reúne os eleitos de toda a terra.
Para viver a união
Do Espírito Santo teu dom.
Para louvar, bendizer e cantar teu amor.
85 Queremos uma América de irmãos
Vem, Senhor Jesus,
Vem conosco caminhar.
Ilumina nossa luta
Pra seu povo libertar!
1. Somos povo de Deus na América Latina
A caminho da libertação.
Queremos ser, Senhor, uma América de irmãos (bis)
2. Nesta América ferida, há muita gente sofrida,
Sem saúde e alimentação,
Queremos lutar para partilhar o pão. (bis)
3. A favela da cidade é calvário permanente.
Um retrato da grande América,
Queremos organizar, para este povo ressuscitar.(bis)
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86 Povos todos
Povos todos, louvai ao Senhor,
Exaltemos, juntos, seu nome e seu louvor!
1. As maravilhas do amor de Deus,
Por toda a terra, clamam para nós:
Que ele é grande, onipotente!
Louvado seja o Deus da criação.
2. As maravilhas do amor de Deus,
Por toda a história, clamam para nós:
Que ele é bondade, misericórdia!
Louvado seja o Deus da Salvação!
87 Luz na frente, paz na guia – Zé Vicente
Luz na frente, paz na guia
Deus que me alumia, vem!
Guiar os passos da gente
Por caminhos novos, vem!
Nos defende dos perigos
Dos inimigos da vida
Vem, ó Deus, nos socorrer,
Nos defender, vem!
Luz na frente, paz na estrada
Deus da caminhada, vem!
Levantar quem está caído,
Curar os feridos, vem!
Vem refazer a justiça
Às multidões esmagadas
Transforma os nossos destinos
Somos divinos também!
Luz na frente, paz na história,
Ó Deus da memória, vem!
Refaz em nossa lembrança
A tua aliança, vem!
O Evangelho do teu Filho
Ganhe novo brilho na gente
Tua graça nos perdoe,
Nos abençoe. Amém!
88 Criador generoso da luz

- Dó (tema dos pifeiros - nordeste)

1. Criador generoso da luz,
Quando as trevas, a terra cobriam,
Com a tua Palavra ordenaste,
E criaste a luz para o dia.
2. E chegada a hora teu Filho,
Solidário, se fez Redentor.
Sua glória adoramos na cruz,
Novo dia no mundo brilhou.
3. E agora que a terra inteira,
Geme e sofre em dores de parto,
Nós tua filhas e filhos clamamos,
Vem liberta teu povo esmagado.
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4. Ó Pai santo, atende esta prece,
Com o único Filho também,
Na unidade do Espírito Santo,
Pelos séculos, dos séculos. Amém
89 Senhor, meu Deus
Senhor, meu Deus, obrigado, Senhor,
Porque tudo é teu.
1. A tua vida é nossa vida
Em nossa casa recebida.
Obrigado, Senhor.
2. Na tua cruz participamos,
Contigo nós ressuscitamos.
Obrigado, Senhor.
90 Bendito sejas Tu

Pe. José Alves

1. Bendito sejas Tu,
Senhor de nossos pais,
És pródigo de graças, ó Senhor!
Glória ao Senhor,
Deus de amor,
Para sempre!
2. Bendito sejas Tu,
Ó Verbo de Deus Pai,
A morte que sofreste, nos deu a vida!
3. Bendito sejas Tu,
Espírito de Deus,
Operas na Igreja a salvação!
91 Felizes os pobres - Jorge
Felizes os pobres reunidos
No reino do Pai vão habitar.
Eu vi um novo céu e nova terra,
Aonde os que lutam vão morar.
1. Cristo veio à terra pra todos terem vida
E quem nele crer, não se perderá.
Passa o céu, junto com a terra,
Mas sua Palavra não passará.
2. Feliz a pessoa que pede, que implora,
Que sofre, que chora, que vive cansado.
Não desanime, tenha alegria,
Porque vem o dia de ser consolado.
3. Não sei pra que renome e nobreza,
Ciência e riqueza, sem amor, sem crer,
A vida é um sonho, um véu de fumaça,
De repente passa, a gente não vê.
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4. Cristo, ainda hoje, sofre em nosso meio,
Porque ele veio oposto ao nobre;
Pois vemos a sua bem-aventurança
Encher de esperança o coração que é pobre.
92 A TI, Ó DEUS (TE DEUM) - Rém (Hino de ação de graças das comunidades)
Mi menor - Reginaldo Veloso
1. A ti, ó Deus, nós vimos louvar,
A ti, Senhor, nós vimos proclamar,
A humanidade, ó Pai, te venera,
Louvam-te os anjos, cantam Céus e Terra:
A ti celebram santos Apóstolos,
Louvam também sem conta os Profetas,
Em brancas vestes cantam os Mártires
e por toda a terra testemunha a Igreja.
Santo, santo, santo é o Senhor!
Santo, santo, santo é o Senhor!
Terra e céus, repletos,
Terra e céus, repletos,
Terra e céus, repletos,
do teu esplendor!
Terra e céus, repletos,
Terra e céus, repletos,
Terra e céus, repletos,
do teu grande amor!
2. Cristo Jesus, tu és Rei da glória,
Do Pai celeste, a cópia mais fiel;
Tu, que vieste nos libertar,
Por um seio virgem trocas mesmo o céu!
Homem tu és, sim, és companheiro,
Pelo Espírito já foste ungido
Para abrir os olhos dos cegos,
Tu és Boa Nova para os oprimidos!
3. Morres na Cruz por causa do Reino,
Ressuscitaste ao terceiro dia,
Ao céu subiste e junto do Pai
Tu és o Caminho, a Verdade e a vida!
Do Céu mandaste copiosa Graça,
Força maior que hoje nos anima,
Que nos ajunta em comunidade,
Que coisa bonita, coisa mais divina!
4. Ele virá, sim, Jesus virá,
Como Juiz o mundo julgará...
Quem nos irmãos a Ele serviu,
Para este as portas do Céu já abriu!
Nós te pedimos, salva teu Povo,
Que tu remiste pela tua Cruz;
Quem nesta terra ao Reino servir,
Reine com teus santos lá na tua luz!
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5. A tua bênção nos acompanhe,
Guia teu povo nesta caminhada,
E para sempre te bendiremos,
Hoje aqui na terra e na eternal morada!
De nós piedade, ó Nosso Senhor!
Em teu amor nos guarde sem pecado!
O povo espera em ti, ó Jesus,
E jamais se sinta por ti enganado!
6. Pai, quão imensa é tua grandeza,
Único Filho, tens a realeza,
Ó Santo Espírito, quanta beleza,
Cantem os humanos, cante a natureza:
93 Te Deum - Mim - E Athaide
1. Deus infinito, nós te louvamos
E nos submetemos ao teu poder.
As criaturas no seu mistério,
Mostram a grandeza de quem lhe deu ser.
2. Todos os povos sonham e vivem
Nesta esperança de encontrar a paz.
Suas histórias todas apontam
Para o mesmo rumo onde tu estás.
Santo, santo, santo,
Santo, santo, santo,
Todo-poderoso é o nosso Deus.
3. Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos
E te agradecemos teu imenso amor.
Teu nascimento, teu sofrimento,
Trouxe vida nova onde existe a dor.
4. Nós te adoramos e acreditamos
Que és o Filho santo do nosso Criador.
E professamos tua verdade,
Que na humanidade plantou tamanho amor...
5. Deus infinito, teu santo Espírito
Renova o mundo sem jamais cessar.
Nossa esperança, nossos projetos
Só se realizam quando ele falar.
6. Todo-poderoso, somos o teu povo
Que na esperança vive a caminhar.
Dá que sejamos teu povo santo
Que fará do mundo teu trono e teu altar.
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94 Senhor, luz da justiça,
(melodia do Salmo 106: Louvai Deus)
1. Senhor, luz da justiça,
Nossa louvação recebe,
Que em pleno meio dia,
Tua Igreja te oferece.
Nesta hora nos foi dada
Na cruz a salvação,
A mesma cruz nos firma
Em nossa comunhão.
2. Os salmos nos renovam
Na aliança que nos deste
Assim como aos apóstolos,
Atende à nossa prece.
3. Escuta-nos, ó Pai,
Por Jesus teu Filho amado,
Pelo Espírito Divino,
nós sejamos consagrados.
95 Ó vinde, Espírito Santo
1. Ó vem, Espírito Santo,
Unido ao Pai e a seu Filho,
Penetrar a nossa mente,
inundar o coração.
2. Boca, olhos, mãos, sentidos,
Tudo em nós proclame o amor
Que em nosso peito acendeste,
Para que os outros inflame.
3. Ó Pai de bondade, ouvi-nos,
Por Jesus, teu Filho amado,
Que vive, co'o Santo Espírito,
Pelos séculos, dos séculos.
96 Pela noite misteriosa Ofício da noite (completas)
1. Pela noite misteriosa,
O silêncio é tua voz,
já podemos descansar,
Ficarás perto de nós.
2. Este dia que termina
Nós Viemos agradecer,
Tua mão que nos guiou,
Nós queremos bendizer.
3. Nós te damos nossa vida,
Nós queremos te servir,
Quando a noite se acabar
Novo dia há de surgir.
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________________ HINOS PARA ADVENTO E NATAL
97 Quando virá, Senhor – Dom
1. Quando virá, Senhor, o dia,
Em que apareça o Salvador
E se efetue a profecia:
"Nasceu do mundo o redentor"?
Orvalhai lá do alto, ó céus,
E as nuvens chovam o justo!
2. Aquele dia prometido
À antiga fé de nossos pais
Dia em que o mal será banido,
Mudando em risos nossos ais!
3. Quando felizes o veremos,
No firmamento despontar
E a espargir clarão supremo,
Da terra as trevas dispersar?
4. Filha de reis, ó virgem pura,
Sai da modesta posição;
Em ti, embora criatura,
De Deus se fez a encarnação!
98 Ressoa clara voz - Do
1. Ressoa clara voz
Que as sombras afugenta:
Já perto, para nós,
O Cristo se apresenta.
2. Ao grito desta voz,
a vida entorpecida,
Desperta e se levanta:
Já brilha o sol da vida!
3. Do céu desce o Cordeiro
Trazendo a redenção,
ergamos nossa voz,
que venha a Salvação!
4. E quando ele voltar,
julgando o mundo aflito,
De nós tenha piedade,
Atenda o nosso grito.
5. Ao Pai e ao Filho glória,
Ao Espírito também,
Louvor, honra e vitória
Agora e sempre. Amém.
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99 Oh! Vinde enfim - Dom

melodia do século XVII

1. Oh! Vinde, enfim, eterno Deus.
Descei, descei dos altos céus.
Deixai a vossa habitação,
Que a terra espera a salvação.
2. Que o céu roreje o Redentor,
Baixai das nuvens, ó Senhor!
Germine a terra o nosso Deus,
Pra que nos abra os altos céus.
3. Por que tardais, ó bom Jesus,
Em rebrilhar na vossa luz?
Em treva densa o mundo jaz;
Trazei a luz, o amor, a paz!
4. Oh! Vinde, enfim, Senhor, a nós,
Ressoe no mundo a vossa voz.
No mundo brilhe o vosso olhar.
Oh! Vinde, enfim, sem demorar.
100 No céu se formam as nuvens - Dom
Maria de Fátima O. e Joel Postma
1. No céu se formam as nuvens,
A água cai no chão,
A terra fica fecunda,
Produz a flor e o grão.
A Ti, ó Deus,
Glória e louvor pela palavra
Que acende em nós
A esperança.
2. Assim recebe o teu povo,
A chuva, a salvação,
Palavra que gera a vida
Na terra do coração.
3. A tua santa palavra
Produz em nós, Senhor,
As flores da tua graça,
Que geram frutos de amor.
4. A tua santa palavra
É luz que alumia.
Estrela em meio à noite,
Aurora de um novo dia.
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101 Isaías - Rém - Luizinho
1. É tempo do meu advento,
Da vinda surpresa no meio de vós,
Por isso conclamo profetas
Que ao longo da terra elevem sua voz.
É tempo de um novo Isaías,
Que, atento aos rumos da vida,
Indique um caminho novo
E a libertação para todo o meu povo!
Isaías, Isaías! Anuncia o Messias
E consola o povo meu.
Anuncia o Messias e consola o povo meu.
2. Que eleve sua voz contra todos
Aqueles que levam uma vida maldosa.
Que aja uma grande energia,
Que implante a justiça e aos pobres console.
Que anuncie uma nova esperança
E um Deus que é sempre presença.
Que a todos os homens conteste
E no meio dos povos se torne um profeta.
3. Eu quero que todos os homens
Caminhem segundo os critérios de Deus.
Eu quero uma tal comunhão,
Que eu possa chamá-los de filhos meus!
Eu quero as crianças sorrindo
Sempre ao ver novo mundo surgindo.
Eu quero esperança maior
Para aqueles que lutam por um mundo melhor.
102 Ouve-se na terra - Sim
Pe. Raimundo Galvão (adaptado)
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!
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103 Os clamores do teu povo - Maria de Fátima - Joel Postma
1. Os clamores do teu povo
A ti sobem, ó Senhor!
Vem depressa, vem salvar-nos,
És um Deus libertador!
Vem, ó Senhor, nos libertar, não tardes não,
Vem com teu povo construir a comunhão.
2. Esperamos tua vinda,
Como terra ressequida.
Vem matar a nossa sede,
Como água que dá vida.
3. Esperamos tua vinda,
Como a noite espera o dia.
Faze a luz brilhar nas trevas,
Nossos passos alumia.
4. Esperamos tua vinda,
Como a jovem pelo amado.
Manifesta tua glória,
Cria um povo libertado.
5. Esperamos tua vinda,
Como a flor espera o orvalho,
Como aquele que caminha,
Busca à sombra um agasalho.
6. Os teus pobres, teus amados,
A ti volvem seu olhar.
Da maldade e egoísmo
Vem, Senhor, nos libertar.
7. Tudo aquilo que desune
Tua vinda vem quebrar.
O leão e o cordeiro,
Como irmãos vão habitar.
104 O Senhor virá - Rém
Maria de Fátima de O. Fr. Joel Postma
O Senhor virá libertar o seu povo
E do mundo velho nascerá o novo.
1. Se, quem tem sede, procura a fonte,
Nós procuramos te escutar.
Vem, ó Deus vivo, salvar teu povo,
Vem, sem demora nos libertar!
2. Teu povo, outrora, sofreu no Egito
Todas as dores da servidão.
Teu novo povo, também, sofrido,
De ti espera libertação.
3. Marchaste, outrora, com teus amigos
E os conduziste com segurança.
Vem, novamente, marchar conosco,
Senhor da história, nossa esperança.
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4. Vem, sem demora, guiar teu povo,
Pelos caminhos de cada dia.
Se estás conosco, a noite é clara
E até do pranto nasce a alegria.
108 Oh! Vem, Senhor - Rem
Zé Vicente
Oh! Vem, Senhor, não tardes mais,
Vem saciar nossa sede de paz!
1. Oh! Vem, como chega a brisa do vento
Trazendo aos pobres justiça e bom tempo!
2. Oh! Vem, como chega a chuva no chão
Trazendo fartura de vida e de pão!
3. Oh! Vem, como chega a luz que faltou
Só tua palavra nos salva, Senhor!
4. Oh! Vem, como chega a carta querida
Bendito carteiro do reino da vida!
5. Oh! Vem, como chega o filho esperado
Caminha conosco, Jesus bem-amado!
6. Oh! Vem, como chega o libertador
Das mãos do inimigo, nos salva, Senhor!
109 Terra da libertação - Rém - Manelão
Da terra tão seca já brota uma flor,
Afagando prantos e gritos de dor.
Correntes se quebram, as cercas tombando,
Uma nova era da história brotando.
Dentro da noite escura,
Da terra dura do povo meu,
Nasce uma luz radiante
No peito errante já amanheceu.
1. Mãos se entrelaçam na luta por pão,
Repartindo a terra da libertação,
Regada com sangue, com prantos de dor.
Silêncio se quebra num grito de amor.
2. Ninguém pára as águas que correm pro mar,
Nem mata a semente de um novo raiar,
Que brota do povo, em corrente de união,
Cultivando a terra da libertação.
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110 Eu quero ver - Mib - Zé Vicente
Eu quero ver,
Eu quero ver acontecer.
O sonho bom,
Sonho de muitos acontecer.
1. Nascendo da noite escura
A manhã futura trazendo amor.
No vento da madrugada
A paz tão sonhada, brotando em flor.
Nos braços da estrela guia
A alegria, chegando da dor.
2. Na sombra verde e florida,
Crianças em vida, brincando de irmãos.
No rosto da juventude,
Sorriso e virtude, virando canção.
Alegre e feliz camponês,
Entrando de vez na posse do chão.
3. Um sorriso em cada rosto,
Uma flor em cada mão.
A certeza na estrada,
O amor no coração.
E uma semente nova, escondida,
Em cada palmo deste chão.
4. Sonho, que se sonha só,
Pode ser pura ilusão.
Sonho, que se sonha juntos,
É sinal de solução.
Então, vamos sonhar, companheiros,
Sonhar ligeiro, sonhar em mutirão.
111 Ó vem a nós, Emanuel
(Mel. Veni, veni Emanuel- século XIII - Mim
1. Ó vem, ó vem, Emanuel!
És esperança de Israel!
Promessa de libertação,
Vem nos trazer a salvação!
Dai glória a Deus, louvai, povo fiel,
Virá em breve, o Emanuel.
2. Ó Vem aqui nos animar
As nossas vidas despertar
Dispersas as sombras do temor
Vem pra teu povo, ó Salvador!
3. Ó vem Rebento de Jessé,
E aos filhos teus renova a fé,
Que possam o mal dominar
E sobre a morte triunfar!
4. Vem, esperança das nações
Habita em nossos corações
Toda Discórdia se desfaz
Tu és Senhor o rei da paz!

205/505

Refrão 2:
Exulta, alegra-te, povo cristão!
A ti virá Deus feito irmão.
112 Excelso verbo
1. Excelso Verbo redentor
Do seio eterno do Senhor
Desceste para aqui nascer
A fim de o mundo socorrer.
2. A nós concede o teu perdão
De amor abrasa o coração
Que ao som da tua santa voz
O mal pereça dentro em nós.
3. A Deus o Pai e ao Filho seu,
Que vindo à terra, a paz nos deu
E ao Santo vivificador
Ergamos cantos de louvor. Amém.
113 Sentinela, vai-se a noite - Rem
Jaime C. Diniz
1. Sentinela, vai-se a noite,
Que sinais me tens a dar?
Que me dizes das promessas
Do divino amor sem par?
Caminheiro! Não percebes
Sobre o monte a cintilar,
Nova estrela portadora
De mensagem singular?
2. Sentinela! Tais fulgores
Podem bênçãos predizer?
Sim, o brilho desta estrela
Novos tempos vem trazer;
Novos dias, novas eras,
Tudo novo nos vai ser
Para todos neste mundo,
Quando o brilho seu vencer!
3. Sentinela, eis! Nasce o dia;
Foge a noite, tudo é luz;
Vai-se a treva, cesse o medo,
Já nos falam de Jesus!
Sentinela, vai-te embora,
Grande graça nos conduz.
Pois na terra já dominam
Doce amor e paz, a luz.
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114 Anunciação – Alceu Valença
Na bruma leve das paixões que vem de dentro
Tu vens chegando pra brincar no meu quintal
No teu cavalo, peito nu, cabelo ao vento,
E o sol quarando a nossa roupa no varal.
Tu vens, tu vens,
Eu já escuto teus sinais.
A voz do anjo sussurrou no meu ouvido
Eu não duvido já escuto os teus sinais.
Que tu virias numa manhã de domingo.
Eu te anuncio nos sinos das catedrais.
115 Lá vem, lá vem - Do7
1. O Sertão seco pela chuva a suspirar,
Dos oprimidos geme o peito em oração,
Vem, ó Senhor, nos libertar, não tardes mais,
Junte esse povo e realize a promissão.
Lá vem, lá vem,
Já se aproxima a redenção.
2. A voz do anjo sussurrou nos teus ouvidos:
"Ave Maria serás mãe da Salvação".
Maria-Igreja, vai dizer aos oprimidos
Que a terra nova já se encontra em gestação.
3. Das encurvadas as cabeças se levantam,
Dos explorados unem-se as cansadas mãos.
E os gemidos vão virando um forte canto,
O pobre unido é sinal de Redenção.
116 Bendito e louvado seja – Mim- música de folia de reis
Bendito e louvado seja (bis)
O Menino Deus nascido, (bis)
Que no ventre de Maria (bis)
Nove mês teve escondido. (bis)
Da cepa nasceu a rama, (bis)
Da rama nasceu a flor, (bis)
E da flor nasceu Maria, (bis)
De Maria o Salvador. (bis)
Louvemos bem reclinados (bis)
Entre rudes animais, (bis)
Aquele que nos governa,
O mar, a terra e tudo mais. (bis)
Pasma toda a natureza (bis)
Ver um Deus tão humilhado, (bis)
Nascer por amor do homem (bis)
E ser dele desprezado. (bis)
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Inimigos, congraçai-vos (bis)
Junto ao berço do Senhor, (bis)
À guerra suceda a paz, (bis)
Ao ódio suceda o amor. (bis)
117 Deus te salve, Deus menino - Ré
Música de folia de reis
Deus te salve, Deus menino, (bis)
Rei do céu, Senhor do mundo. (bis)
Uma das pessoas trinas (bis)
O primeiro sem segundo. (bis)
Os três reis do oriente, (bis)
Melquior, Gaspar, Baltasar, (bis)
Vieram muito contentes, (bis)
Deus menino visitar. (bis)
Guiados por uma estrela, (bis)
Todos vêm em adoração. (bis)
Cada rei traz uma oferta, (bis)
De humildade e coração. (bis)
Ofereceu ouro fino, (bis)
Como rei universal. (bis)
Incenso como divino (bis)
E mirra como mortal. (bis)
Eu vos digo, Deus de amor, (bis)
Que quero ser todo vosso. (bis)
Tudo quanto sou, tomai, (bis)
Ser ingrato já não posso.(bis)
Só com vosso nascimento (bis)
Conheci minha fraqueza. (bis)
Abandono meu reinado, (bis)
Quero amar-vos com firmeza. (bis)
120 Celebremos com alegria - Sol
Celebremos com alegria
O dia em que Jesus nasceu,
Pois os anjos, também, cantam:
"Glória in excelsis Deo!"
1. Vinte e cinco de dezembro,
Meia noite deu sinal,
Que nasceu Jesus em palha:
Hoje é noite de Natal!
2. Cristo veio à nossa terra,
Mas o povo o rejeitou,
Preferiu a fome a guerra,
Sua paz não aceitou.
3. Recusemos a injustiça
E o mal que ela nos traz.
Aceitemos Jesus Cristo,
Que é o príncipe da paz!

Folc-mús-religiosa

208/505

118 Vinde, cristãos - Mib
1. Vinde, cristãos, vinde à porfia,
Hinos cantemos de louvor,
Hinos de paz e de alegria,
Hinos dos anjos do Senhor:
Glória a Deus nas alturas!
2. Foi nesta noite venturosa
Do nascimento do Senhor,
Que anjos, de voz harmoniosa;
Deram a Deus o seu louvor:
3. Vinde juntar-vos aos pastores,
Vinde com eles a Belém!
Vinde, correndo pressurosos;
O Salvador, enfim, nos vem!
119 Cristãos, vinde todos – Fá - música do século XVII-XVIII
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?
5. A estrela do Oriente conduziu os magos
E a este mistério envolve em luz.
Tal claridade, também seguiremos.
120 Celebremos com alegria - Sol
Celebremos com alegria
O dia em que Jesus nasceu,
Pois os anjos, também, cantam:
"Glória in excelsis Deo!"
1. Vinte e cinco de dezembro,
Meia noite deu sinal,
Que nasceu Jesus em palha:
Hoje é noite de Natal!

Folc-mús-religiosa
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2. Cristo veio à nossa terra,
Mas o povo o rejeitou,
Preferiu a fome a guerra,
Sua paz não aceitou.
3. Recusemos a injustiça
E o mal que ela nos traz.
Aceitemos Jesus Cristo,
Que é o príncipe da paz!
121 Ao Menino Jesus - Sib
L: Cânticos sagrados - 1867 M: Pe. José Geraldo Souza
1. Foi nesta noite venturosa
Em que nasceu o Salvador,
Que os anjos com voz amorosa,
No céu entoaram com fervor:
"Glória a Deus nas alturas!"
2. Juntemo-nos aos pastorzinhos,
Vamos com eles a Belém,
Com eles cantemos alegres
O Salvador que hoje nos vem.
"Glória a Deus nas alturas!"
3. Mas o que eu vejo! Ai que pobreza!
É este o grão Deus dos mortais,
Na palha em presépio a nudeza!
Anjos dizei-me a quem cantais.
"Glória a Deus nas alturas!"
4. Ah, sim: Deus sois, o Pai dos pobres,
Eu já reconheço os sinais,
Que um anjo deu aos pastorzinhos,
Anjos sei já porque cantais:
"Glória a Deus nas alturas!"
122 Nasceu a flor formosa – Mib
1. Nasceu a flor formosa
Da tribo de Jessé.
A prole venturosa
Da esposa de José.
Jesus é essa flor.
Maria é a roseira,
Que trouxe o Salvador.
2. É essa a flor bendita
De luz e grato odor.
Há séculos predita,
Nos livros do Senhor.
Ó rosa divinal!
Maior do que a roseira,
Prodígio, sem igual!

Do século XV
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3. Ó flor que a cristandade
Atrais com teu vigor.
Não negues, por piedade,
A nós o teu amor!
Ó rosa, ó flor, sem par!
Sacia nossas almas
Com graça salutar!
123 Nasceu-nos um Menino – Mi
1. Nasceu-nos um Menino
Na gruta de Belém,
Tão doce e pequenino!
Quanta lindeza tem!
Eia, eia,
Quanta lindeza tem!
2. Hosanas lhe cantemos,
Pois é dos céus, Senhor
Os corações lhe demos,
Sinal de nosso amor!
3. Salve, Jesus querido,
Que a todos alegrais,
Messias prometido
Por Deus a nossos pais!
4. Dos céus sois a beleza,
Do mundo o Redentor!
Baixastes da grandeza
Até a humana dor.
5. Salve, Jesus amado,
Salve, imortal Jesus!
Salve, Deus humanado,
Salve, esperança e luz!
124 Nas terras do Oriente - Mi
Maria de Fátima O. - Pe. José Weber
1. Nas terras do Oriente,
Surgiu dos céus uma luz
Que vem brilhar sobre o mundo,
E para Deus nos conduz. (bis)
Nasceu Jesus Salvador:
Aleluia, aleluia!
É Ele o Cristo Senhor:
Aleluia, Aleluia!
2. Nasceu-nos hoje um Menino,
Um Filho que nos foi dado.
É grande e tão pequenino,
Deus forte é Ele chamado. (bis)
3. Cantai com muita alegria,
Que grande amor Deus nos tem!
Pequeno, pobre, escondido,
Nasceu por nós em Belém.

século XVII
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125 Vamos a Belém - Mib

Reboud e A. Cechim

Vamos a Belém, aleluia!
Ver o Menino que hoje nasceu.
1. Glória a Deus nos céus, aleluia!
E aos homens paz sobre a terra (bis)
2. De ti, Belém, cidade entre as maiores,
Há de sair um Guia, aleluia!
Pastor de Israel, do meu povo.
3. Anuncio uma boa nova
Que há de encher o povo de alegria,
Aleluia! Nasceu o Salvador, Homem Deus.
126 Ó Redentor - Fá
Hino de vésperas, Natal (LH)
1. Ó Redentor de todos,
Do eterno Pai gerado
Já antes do universo,
Qual Filho bem amado.
2. Do Pai luz e esplendor,
Nossa esperança eterna,
Escuta pois o grito
Que sobe desta terra.
3. Recorda, autor da vida,
Nascido de Maria,
Que nossa forma humana
Tomaste neste dia.
4. A glória deste dia
Atesta um fato novo,
Que tu, do Pai descendo,
Salvaste todo o povo.
5. Saúdam tua vinda,
O céu, a terra, o mar,
E todo ser que vive
Entoa seu cantar.
6. E nós por tua páscoa
remidos como povo,
Te celebramos hoje,
cantando um canto novo.
7. A glória a ti Jesus,
Nascido de Maria,
Ao Pai e ao Santo Espírito,
Louvores cada dia
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127 Desde o raiar - Do
hino de laudes da Liturgia das horas - adaptado
1. Desde o raiar da aurora
Até o sol se por,
Da Virgem Mãe nascido,
saudemos o Senhor.
2. Por Gabriel predito,
Já nasce o Salvador;
A luz, no mundo brilha,
Que João testemunhou.
3. Anjos dos céus entoam
seus cantos de louvor;
pastores reconhecem
De todos os pastor.
4. Em nossa humanidade
Deus se manifestou,
O Verbo se fez carne,
A ele o louvor.
128 Senhor, ouve esta prece
1. Senhor, ouve esta prece
Que o mundo faz nascer
em nossos corações.
Senhor, queremos no futuro
O Sol de esperança,
a luz do teu clarão.
Paz na terra, pedimos ao Senhor
De joelhos diante da cruz.
Ouve a prece, o mundo então será,
De alegria, de paz e de amor.
2. Senhor, luz em nossa noite,
Sustenta a nossa fé
Atende a oração.
Senhor conduz os nossos passos
E faz que nós sejamos
Um só coração.
3. Senhor, caminho dos que andam,
Verdade dos que buscam,
E vida dos irmãos.
Senhor fica aqui conosco
E nós teremos paz em tua comunhão.

213/505

129 Vimos sua estrela
Vimos sua estrela no Oriente
E viemos adorar o Rei da gente.
1. Onde foi que nasceu
O rei dos judeus?
2. Em Belém da Judéia,
Conforme diz Miquéias.
3. No lugar da estrebaria,
Se deteve a estrela guia.
4. Encontraram com alegria,
O Menino com Maria.
5. E abrindo os seus tesouros,
Deram incenso, mira e ouro.
6. Glória ao Pai e ao Menino
E ao Espírito Divino.
130 Hino da Epifania
vésperas - Liturgia das horas
1. Por que, Herodes, temes
chegar o Rei que é Deus?
Não rouba aos reis da terra
Quem reinos dá no céu.
2. Os Magos, ei-los, vindo,
buscar na luz, a luz;
A estrela vão seguindo,
que ao rei dos reis conduz.
3. Nas águas é lavado
O celestial Cordeiro.
O que não tem pecado
Nos lava por primeiro.
4. As águas, ó prodígio,
Já ficam cor d'aurora,
Não deixam mais vestígio,
Pois jorram vinho agora.
5. Louvor ao que aparece
Aos povos em Belém,
Unido ao Pai e ao Espírito
eternamente. amém!
131 O que era noite - Fa#m - Zé Vicente
O que era noite tornou-se dia,
O que era trevas resplandeceu!
O que era morte tornou-se vida
Porque há um Deus que hoje nasceu!
1. Sobre a terra pesa a noite
Sobre os pobres pesa a opressão,
Sobre os braços dos pequeninos
Jesus, Deus menino, traz a redenção!

214/505

Há mulher pequena e pobre
Respondendo "sim" ao amor
Há um homem buscando guarida
Na terra ferida, nasce o Salvador!
2. Há pastores pelos campos,
Há esperança ainda no ar.
Paz ao povo de boa vontade
Justiça e verdade sem fim vão reinar!
3. Caminheiros vêm de longe
Uma estrela vem do céu
Confundindo a reis e tiranos
Se cumprem os planos benditos de Deus!
4. Entre o campo e a cidade,
Entre a noite e o alvorecer,
Cantam o galo, os anjos e o povo
Deus, menino-novo para nós quis nascer!
Aleluia! Aleluia! Aleluia! (bis)
132 Já raiou - Sol - Zé Vicente
1. Já raiou a barra do dia
Por detrás da escuridão,
Mais que o sol brilha Jesus Cristo
Dentro do meu coração. (bis)
2. Deus vos salve, noite linda,
De estrelas e de luz,
Há na terra um canto novo
Nasce o menino Jesus. (bis)
3. Não se assustem os pequeninos,
Senhor Deus mandou dizer
Que seu Filho Jesus Cristo
Pobrezinho quis nascer. (bis)
4. Bendita sejas, ó Maria,
Pelo teu imenso amor,
Esmagaste a serpente
E nos deste o Salvador. (bis)
5. Há uma estrela no caminho
Que nos leva a um mundo novo,
Há um Deus que hoje nasce
Pra libertar todo o povo. (bis)
6. Bata palmas, minha gente,
Cante um hino de louvor,
Cante o céu e cante a terra,
Viva o menino-Senhor! (bis)
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133 Manuel - Sol
Manuel, Manuel
Tão galante era o menino.(bis)
"Eu me chamo Manuel,
Jesus, Cordeiro Divino". (bis)
1. Quando Deus andou no mundo
A São Pedro disse assim: (bis)
"Quem não quer pobre na porta
Também não quereis a mim. (bis)
2. Esta carta está gravada
Nos pés de nosso Senhor (bis)
Para ser bem declarada
No dia do grande Amor. (bis)
3. No dia do grande Amor
Deus nos há de perguntar: (bis)
Em quem nós acreditamos
E procuramos amar? (bis)
4. Nós procuramos amar
Nosso Pai do céu primeiro (bis)
A Jesus no irmão pequeno
Sua imagem verdadeira. (bis)
5. Oferecemos este bendito
Ao Arcanjo São Miguel (bis)
Às cinco chagas de Cristo
E ao Menino Manuel. (bis)
134 Os devotos do Divino – Do - Lins - V. Martins
1. Os devotos do Divino
Vão abrir sua morada
Pra bandeira do Menino
Ser bem-vinda, ser louvada, ai, ai.
2. Deus vos salve esse devoto
Pela esmola em vosso nome,
Dando água a quem tem sede,
Dando pão a quem tem fome, ai, ai.
3. A bandeira acredita
Que a semente seja tanta,
Que essa mesa seja farta,
Que esta casa seja santa, ai, ai.
4. Que o perdão seja sagrado,
Que a fé seja infinita,
Que o homem seja livre,
Que a justiça sobreviva, ai, ai.
5. Assim como os três Reis Magos
Que seguiram a estrela-guia,
A bandeira segue em frente
Atrás de melhores dias, ai, ai.
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6. Assim como os pastores
Receberam a estrela guia,
A bandeira segue em frente,
Atrás de melhores dias.
7. No estandarte vai escrito
Que ele voltará de novo.
E o Rei será bendito,
Ele nascerá do povo, ai, ai.
135 Cálix bento - Do - Milton Nascimento
1. Ó Deus, salve o oratório,
Ó Deus, salve o oratório
Onde Deus fez sua morada, oiá, meu Deus,
Onde Deus fez sua morada, oiá.
2. Onde mora o cálix bento,
Onde mora o cálix bento
E a hóstia consagrada, oiá, meu Deus,
E a hóstia consagrada, oiá.
3. De Jessé nasceu a vara,
De Jessé nasceu a vara,
Da vara nasceu a flor, oiá, meu Deus,
Da vara nasceu a flor.
4. E da flor nasceu Maria,
E da flor nasceu Maria,
De Maria o Salvador, oiá, meu Deus,
De Maria o Salvador, oiá.
136 Batismo do Senhor
1. Nas águas do rio Jordão
Jesus por João foi batizado
mergulha em nossa humanidade
nos faz um povo libertado.
2. Os céus se abriram para ele
E o Espírito o consagrou.
A voz do Pai se ouviu:
"Meu Filho amado", o declarou!
3. Com ele hoje mergulhamos
nas águas da libertação,
Na voz do Pai e no Espírito,
a força em nossa missão.
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HINOS PARA O TEMPO DA QUARESMA
137 Pregão quaresmal (Lc 3 - Mt 1 - At 2) - Dom
1. João Batista clamou no deserto:
"Preparai ao Senhor uma estrada,
Eis que o reino de Deus está perto,
Escutai, geração transviada!"
2. Jesus Cristo, o Filho de Deus,
Batizado por João no Jordão,
Inaugura o reino do Pai,
Co' este santo e solene pregão:
Mudai de vida, mudai, convertei-vos de coração!
Fazei a vontade do Pai, amai, servi aos irmãos,
Fazei a vontade do Pai, lutai por um mundo de irmãos;
Fazei a vontade do Pai, o chão é de todos, e o pão!
3. Pentecostes foi naquele dia,
Que os apóstolos se animaram
Pelo Espírito Santo de Deus
E à multidão anunciaram:
4. Escutai, ó Igreja de Deus:
Eis, o tempo da graça chegou,
É o Senhor da justiça que passa,
Sua páscoa entre nós começou!
138 Nossa glória é a cruz
Nossa glória é a cruz,
Onde nos salvou Jesus.
1. Nós devemos gloriar-nos
Nesta cruz de salvação:
Traz-nos vida e liberdade
E nos dá ressurreição.
2. Foi preciso ao Senhor,
Pra entrar na sua glória,
Ser na cruz crucificado:
É o caminho da vitória.
3. E quem quer viver unida
Sua vida à de Jesus,
Não terá outro caminho:
"Pela cruz se chega à luz!"

Sim
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139 Sol resplendente
1. Sol resplendente
Sobre os mortos, Senhor dos vivos,
Vieste para que vejam os que não vêem
E curaste o cego de nascença.
Vem, ó Senhor Jesus!
Tu és a luz do mundo;
Que a tua páscoa cantemos.
Bendito seja, em nome do Senhor,
Aquele que vem salvar seu povo!
2. Pascal Cordeiro,
Que libertas todos do exílio,
vieste resgatar as ovelhas perdidas,
E com preço do sangue nos salvando.
Vem, ó Senhor Jesus!
Pastor das águas vivas;
Que a tua páscoa cantemos.
3. De Deus bendito,
Tu em quem o Pai se compraz,
Vieste batizar em tua morte a gente,
E o rio Jordão banhou o teu corpo.
Vem, ó Senhor Jesus!
Ó justiça do Reino;
Que a tua páscoa cantemos.
4. Novo rochedo,
De onde brota o rio da vida,
Vieste saciar a sede dos que crêem
E o teu coração deixas abrir.
Vem, ó Senhor Jesus!
Fonte nunca estancada;
Que a tua páscoa cantemos.
140 Senhor, eis aqui o teu povo - Mim
Senhor, eis aqui o teu povo,
Que vem implorar teu perdão;
É grande o nosso pecado,
Porém, é maior o teu coração.
1. Sabendo que acolheste Zaqueu, o cobrador,
E assim lhe devolveste tua paz e teu amor,
Também nos colocamos ao lado dos que vão
Buscar no teu altar a graça do perdão.
2. Revendo em Madalena a nossa própria fé,
Chorando nossas penas diante dos teus pés,
Também nós desejamos o nosso amor te dar,
Porque só muito amor nos pode libertar.
3. Motivos temos nós de sempre confiar,
De erguer a nossa voz, de não desesperar,
Olhando aquele gesto que o bom ladrão salvou,
Não foi, também, por nós, teu sangue que jorrou?
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141 Tomaste nos ombros
1. Tomaste nos ombros a cruz
Seguindo o caminho da dor.
Tomamos também nossa cruz
E vamos contigo, Senhor.
2. No dia supremo da dor
Na hora em que ao Pai te entregaste,
As culpas de todos os tempos
Nos braços da cruz expiaste.
3. Senhor, tua santa paixão
As portas do céu veio abrir.
Queremos contigo na cruz
Morrer e depois ressurgir.
4. É duro seguir-te, Senhor,
Porque teu caminho é a cruz.
Pedimos que tu nos conserves
Na estrada que ao céu nos conduz.
142 Como o Senhor vos perdoou - Mim
Como o Senhor vos perdoou e acolheu,
Perdoai e acolhei vossos irmãos!
1. Não pagueis o mal com o mal,
Nem injúria com injúria;
Ao contrário, abençoai,
Pois Deus chamou-vos para isso.
2. O Senhor, na sua cruz,
Carregou nossos pecados:
Carregamos, também, nós
As fraquezas dos irmãos!
3. O Senhor, pregado à cruz,
Implorou por seus algozes:
"Perdoai-lhes, ó meu Pai,
Pois não sabem o que fazem!.
4. Tende em vós os sentimentos
Que Jesus teve por vós:
Sendo Deus se humilhou,
Fez-se servo e nos salvou.
5. Senhor santo e inocente,
Que sofrestes injustiças:
Ensinai-nos vosso exemplo
Tão sublime de perdão.
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143 Perdoai-nos, ó Pai - Do
Perdoai-nos, ó Pai,
As nossas ofensas,
Como nós perdoamos
A quem nos ofendeu!
1. Se eu não perdoar a meu irmão,
O Senhor não me dá o seu perdão.
Eu não julgo para não ser julgado;
Perdoando é que serei perdoado.
2. Ajudai-me, Senhor, a perdoar;
E livrai-me de julgar e condenar!
Vou ficar sempre unido em comunhão
Ao Senhor e também ao meu irmão.
144 A Deus pedimos perdoar - Dom
A Deus pedimos perdoar
- As nossas faltas.
Porque invocamos em Jesus,
- O vosso nome.
Vimos a vida oferecer
- Que vos pertence.
Pra o sacrifício celebrar
- Do vosso Filho.
Caminhamos para vós, Deus,
Cheios de esperança
De nos banhar no rio
Profundo do vosso amor.
E assim:
Da morte a vida surgir,
Do mal o bem reaver,
Dos escravos cadeias caírem,
Das trevas fazermos a luz,
Do canto fazer um louvor,
Para vos bendizer
E adorar, Senhor. (bis)
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145 Pecador, agora é tempo Sol
1. Pecador, agora é tempo
De pesar e de temor:
Serve a Deus, acolhe a graça,
Já não sejas pecador!
2. Neste tempo sacrossanto
O pecado faz horror;
Contemplando a cruz de Cristo,
Já não sejas pecador!
3. Pecador arrependido,
Volta para teu Senhor,
Vem, abraça-te contrito
Com teu Pai, teu criador!
4. Compaixão, misericórdia
Vos pedimos, Redentor:
Pela Virgem, Mãe das Dores,
Perdoai-nos, Deus de Amor!
146 Vem, vem pecador - modo de mi - Do
1.Vem, vem, pecador, onde tu te escondes?
Teu senhor te chama e tu não lhe respondes.
2. Vem, vem, pecador, chora teu pecado,
Para que de Deus sejas perdoado!
3. Invoca Maria, pobre pecador.
Ela é mãe da graça, mãe do Redentor.
4. Qual a Madalena, quando junto à cruz,
Banhas tu com lágrima aos pés de Jesus.
5. Vem, vem, pecador, vem à penitência,
Se queres de Deus obter clemência!
6. Abeira-te à mesa da Eucaristia,
se um tempo novo queres ver um dia!
147 Bendita e louvada seja - Mim
1. Bendita e louvada seja no céu a divina luz,
E nós, também, cá na terra, louvemos a santa cruz.
2. Os céus cantam a vitória de nosso Senhor Jesus;
Cantemos nós, igualmente, louvores à santa cruz.
3. Sustenta gloriosamente nos braços ao bom Jesus;
Sinal de esperança e vida o lenho da santa cruz.
4. Humildes e confiantes, levemos a nossa cruz;
Seguindo sublime exemplo de nosso Senhor Jesus.
5. Cordeiro imaculado, por todos morreu Jesus;
Pagando as nossas culpas, é rei pela sua cruz.
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6. É arma em qualquer perigo, é raio de eterna luz;
Bandeira vitoriosa, o santo sinal da cruz.
7. Ao povo aqui reunido, dai graça, perdão e luz;
Salvai-nos, ó Deus clemente, em nome da santa cruz.
148 Hosana, hosana e viva - modo de Ré - Solm
1. Hosana, Hosana e viva!
Hosana, Hosana e viva!
De Davi o Filho e viva!
De Davi o Filho e viva!
2. Vejam lá vem ele vindo,
Vejam lá vem ele vindo,
Todo o povo aplaudindo,
Todo o povo aplaudindo.
3. Vem em nome do Senhor,
Vem em nome do Senhor,
Bendito Libertador,
Bendito Libertador!
149 Glória, louvor a ti

- modo de fá - Ré

Glória, louvor e honra a ti,
Cristo rei, redentor!
1. De Israel rei esperado,
De Davi ilustre filho,
O Senhor é que te envia,
Ouve, pois, o nosso estribilho!
2. Todos juntos te celebram,
Quer na terra ou nas alturas,
Cantam todos teus louvores
Anjos, homens, criaturas!
3. Veio a ti o povo hebraico
Com seus ramos e suas palmas,
Também hoje, te trazemos
Nossos hinos, nossas almas!
4. Festejaram tua entrada
Que ao Calvário conduzia,
Mas agora que tu reinas,
Bem maior é nossa alegria!
5. Agradaram-te os seus hinos,
Nossos hinos, igualmente,
O que é bom tu sempre acolhes,
Rei bondoso, rei clemente!
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150 Hoje é festa - Rém
Hoje é festa, diz o povo,
A nação santa de Deus.
Bata palma, cante um hino:
Este pão do céu desceu! (bis)
1. Aquela noite linda
De amor estava cheia.
Era a quinta-feira santa,
Era a derradeira Ceia! (bis)
2. E as coisas mais sublimes,
Então, Ele revelou.
Tendo amado a nós aqui,
Até o fim Ele amou. (bis)
3. E Jesus, partindo o pão,
Nesta Ceia tão sagrada,
Se entregou como alimento,
O manjar da caminhada. (bis)
4. E depois, tomou o vinho,
Entregou aos doze, então,
"É meu sangue derramado,
Para a vossa redenção!" (bis)
5. Tudo q'Ele, então, cumpriu
Nesta Ceia, sem igual,
Mandou que se repetisse,
Até a vinda final. (bis)
6. Nas durezas desta vida,
Este pão é o sinal.
Dizendo: Cristo é a porta
Da viagem terminal. (bis)
7. Somos todos caminheiros,
Procurando um mundo novo.
Somos irmãos, companheiros,
Cristo é o guia do seu povo! (bis)
8. Somos todos caminheiros,
Procurando eterno porto.
Somos irmãos companheiros,
Cristo é nosso conforto! (bis)
151 Onde o amor e a caridade - mib
Onde o amor e a caridade, Deus aí está.
1. Congregou-nos num só corpo o amor de Cristo.
Exultemos, pois, e nele jubilemos.
Ao Deus vivo nós temamos, mas amemos.
E, sinceros, uns aos outros, nos queiramos.
2. Todos juntos, num só corpo congregados:
Pela mente não sejamos separados!
Cessem lutas, cessem rixas, dissensões,
Mas esteja em nosso meio Cristo Deus!
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3. Junto um dia, com os eleitos, nós vejamos
Tua face gloriosa, Cristo Deus:
Gáudio puro, que é imenso e que ainda vem,
Pelos séculos dos séculos. Amém.
152 Quanto tempo eu desejei

- Rém

Quanto tempo eu desejei
Com vocês unir-me nesta refeição!
Venham todos, meus irmãos, de mãos estendidas,
Repartir o pão.
1. Jesus, um dia, reuniu
Todos os seus amigos numa refeição,
Cingiu-se com uma toalha
E lavou os pés de todos os irmãos.
Depois de lhes lavar os pés,
O Mestre explicou-lhes aquela lição:
"Quem quer ser o maior na vida,
Deve se tornar o menor dos irmãos".
2. Jesus, naquela despedida,
Ele pregava vida, ele pregava amor.
E qual não foi a sua tristeza,
Quando ali, à mesa, estava o traidor!
Também, na nossa própria vida
Somos muitas vezes "Judas traidor",
Comemos e bebemos juntos
E depois negamos ao irmão amor.
3. E o Mestre, repartindo o pão
E repartindo o vinho, assim ele falou:
"Tomai, comei deles agora,
É o meu corpo e sangue que por vós eu dou!"
Também, no nosso dia a dia,
Vamos nos doar ao pobre, nosso irmão!
Tem gente morrendo de fome
E na nossa mesa 'stá sobrando pão!
4. Assim foi a última ceia,
A primeira missa que Jesus rezou,
Tornando-se nosso alimento
E, de amor sedento, por nós se entregou.
No mundo há uma grande ceia,
A festa da vida, a ceia pascal
E a festa só será completa,
Quando houver no mundo amor universal.
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153 Jesus erguendo-se - Do
1. Jesus erguendo-se da Ceia,
Jarro e bacia tomou...
Lavou os pés dos discípulos,
Este exemplo nos deixou.
Aos pés de Pedro inclinou-se:
Ó Mestre não por quem és!
Não terás parte comigo
Se não lavar os teus pés.
2. És o Senhor, tu és o Mestre
Os meus pés não lavarás!
O que ora faço não sabes,
Mas depois compreenderás.
Se eu vosso Mestre e Senhor
Vossos pés hoje lavei,
Lavai os pés uns dos outros!
Eis a lição que vos dei.
3. Eis como irão reconhecer-vos
Como discípulos meus,
Se vos ameis uns aos outros
Disse Jesus para os seus.
Dou-vos Novo Mandamento.
Deixo, ao partir, nova Lei:
Que vos ameis uns aos outros
Assim como eu vos amei!
4. Vou para o Pai mas volto logo,
Comigo vos levarei.
Mestre qual é o caminho
Para chegar onde ireis?
Sou o Caminho, a Verdade,
A vida plena vos dei;
Permanecendo em mim sempre,
Amando como eu amei.
154 Deus de amor - Lám
1. Deus de amor, nós te adoramos neste sacramento,
Corpo e sangue que fizeste nosso alimento.
És o Deus escondido, vivo e vencedor,
A teus pés depositamos todo nosso amor.
2. Meus pecados redimiste sobre a tua cruz,
Com teu corpo e com teu sangue, ó Senhor Jesus.
Sobre os nossos altares, vítima sem par,
Teu divino sacrifício queres renovar.
3. No Calvário se escondia tua divindade,
Mas aqui também se esconde tua humanidade:
Creio em ambas e peço, como o bom ladrão,
No teu reino, eternamente, tua salvação.
4. Creio em ti, ressuscitado, mais que São Tomé.
Mas aumenta na minh'alma o poder da fé.
Guarda minha esperança, cresce o meu amor.
Creio em ti, ressuscitado, meu Deus e Senhor!
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5. Ó Jesus que nesta vida pela fé eu vejo,
Realiza, eu te suplico, este meu desejo:
Ver-te, enfim, face a face, meu divino amigo,
Lá no céu, eternamente, ser feliz contigo.
155 Mãe de Jesus transpassada
Mãe de Jesus transpassada
De dores ao pé da cruz.
Rogai por nós, rogai por nós,
Rogai por nós a Jesus.
1. Vem vindo o sinal da glória,
Brilhou a imagem da cruz
Na qual foi vencida a morte,
Pois morte à vida conduz.
2. Ó cruz por nós venerada,
Tu ergues do mundo o preço,
És luz que mostra o caminho
E ao peregrino endereço.
3. Fiel madeiro da cruz,
Ó árvore sem rival,
Nenhuma outra a produz,
nem traz em si fruto igual.
4. Inclina um pouco os teus ramos,
Teu duro tronco enternece,
Ao Rei que em ti nós pregamos
Um digno trono oferece.
5. Ó cruz feliz, cujo braço
Com o preço do mundo arcou,
Balança foste do corpo
Que a nós pra Deus resgatou.
6. Já tendo o tempo cumprido
Da tua vida mortal,
No altar da cruz foste erguido,
Jesus, cordeiro pascal.
7. Louvor a ti, ó Trindade,
Da qual toda graça vem,
Aos que na cruz tu salvaste
Concede a vitória. Amém.
156 Um certo dia - Mi
1. Um certo dia à beira mar,
Apareceu, um certo Galileu;
Ninguém podia imaginar
Que alguém pudesse amar,
Do jeito que ele amava.
Seu jeito simples de conversar,
Tocava o coração,
De quem o escutava.

227/505

E seu nome era Jesus de Nazaré
Sua fama se espalhou
E todos vinham ver,
O fenômeno do jovem pregador
Que tinha tanto amor.
2. Naquelas praias, naquele mar,
Naquele rio, em casa de Zaqueu,
Naquela estrada, naquele sol
E o povo a escutar
Histórias tão bonitas.
Seu jeito amigo de se expressar,
Enchia o coração,
De paz tão infinita.
3. Em plena rua, naquele chão,
Naquele poço e em casa de Simão.
Naquela relva, no entardecer,
O mundo viu nascer
A paz e uma esperança.
Seu jeito puro de perdoar,
Fazia o coração
Voltar a ser criança.
4. Um certo dia ao tribunal
Alguém levou o jovem Galileu,
Ninguém sabia qual foi o mal,
E o crime que ele fez
Quais foram seus pecados.
Seu jeito honesto de denunciar,
Mexeu na posição
De alguns privilegiados.
E mataram a Jesus de Nazaré
E no meio de ladrões
Puseram sua cruz.
Mas o mundo ainda tem medo de Jesus
Que tinha tanto amor...
Senhor, vencestes a morte
Fizestes brilhar a vida para sempre.
157 Em Jerusalém - Mib
1. Em Jerusalém,
Prenderam Jesus, o meu Salvador.
Cuspiram na face
E a força do braço o chicoteou.
Como sofreu o meu Redentor!
Foi sobre o madeiro
Que crucificaram o meu Salvador!
2. Soldados romanos
Trouxeram a cruz, Jesus a tomou;
Por todas as ruas
Daquela cidade o Cristo a arrastou.
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3. E quando chegaram
Até ao Calvário, deitaram Jesus,
De braços abertos,
No grande madeiro em forma de cruz.
4. E sobre seus pés,
Também, suas mãos, os cravos pregaram,
E, entre os ladrões,
O meu Salvador na cruz levantaram.
5. O fel da amargura
Na boca do mestre alguém colocou.
E um dos soldados
Seu lado esquerdo com a lança furou.

158 Fiel madeiro - Hino de Laudes - semana Santa (LH)
Fiel madeiro da santa cruz,
Ó árvore sem rival.
Que selva outro produz,
Que traga em si fruto igual?
Quão doce peso conduz
O lenho celestial!
Fiel madeiro da santa cruz,
Ó árvore sem rival!
1. Cantem meus lábios a luta
Que sobre a cruz se travou;
Cantem o nobre triunfo
Que no madeiro alcançou
O redentor do universo,
Quando por nós se imolou.
2. O Criador teve pena
Do primitivo casal,
Que foi ferido de morte,
Comendo o fruto fatal,
E marcou logo outra árvore,
Para curar-nos do mal.
3. Tal ordem foi exigida
Na obra da salvação:
Cai o inimigo do laço
De sua própria invenção.
Do próprio lenho da morte
Deus fez nascer redenção.
4. Na plenitude dos tempos,
A hora santa chegou
E, pelo Pai enviado,
Nasceu do mundo o autor;
E duma Virgem no seio
A nossa carne tomou.
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5. Seis lustros tendo passado,
Cumpriu a sua missão.
Só para ela nascido,
Livre se entrega à Paixão.
Na cruz se eleva o Cordeiro,
Como perfeita oblação.
6. Glória e poder à Trindade.
Ao Pai e ao Filho, louvor.
Honra ao Espírito Santo.
Eterna glória ao Senhor,
que nos salvou pela graça
E nos reuniu no amor.
159 Esta é a hora de vocês - Ré
Esta é a hora de vocês,
Das forças da escuridão,
A hora do Cristo já 'stá perto,
Vem depois de três dias,
Na madrugada da Ressurreição.
1. Agora é ficar acordado,
Sofrendo com ele a agonia,
Chamar pelo Pai, aceitando;
Vai vir mais amargura,
Antes de romper o dia.
2. Agora é ser preso com ele,
Traído, negado, açoitado,
Sentir a coroa de espinhos,
Pra servir de palhaço
E depois ser condenado.
3. Agora é subir ao Calvário
Com a cruz em que vai ser pregado,
Olhar para a mãe sofredora,
Perdoar todo mundo
E morrer pelo pecado.
160 Vitória

-

Mib

Vitória, tu reinarás!
Ó cruz, tu nos salvarás!
1. Nós vamos à cidade e lá eu irei sofrer;
Serei crucificado, mas hei de reviver!
2. Vocês não são do mundo, do mundo os escolhi!
Se o mundo os odeia, primeiro odiou a mim!
3. Vocês vão ter no mundo tristezas e aflições,
Mas eu venci o mundo, coragem, e vencerão!
4. Se o grão, que cai por terra, não morre, fica só...
Se morre, germina e cresce, seu fruto será maior!
5. Pois era necessário um só sofrer por todos
E, assim, os separados formarem um só povo.
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6. Escutem meu mandamento, reparem como os amei!
Por todos eu dei a vida, se amem, assim, vocês!
7. Se alguém quer ser meu servo, me siga e, então, verá,
Esteja onde eu 'stiver, meu Pai o honrará!
161 Povo meu (Lamentos do Senhor) - Dom Pe. Ximenes
1. Povo meu, que te fiz eu?
Dize em que te constristei?
Por que à morte me entregaste?
Em que foi que te faltei?
Deus santo Deus forte,
Deus imortal,
Tende piedade de nós!
2. Eu te fiz sair do Egito,
Com maná te alimentei.
Preparei-te bela terra,
Tu a cruz para o teu rei.
3. Bela vinha eu te plantara,
Tu plantaste a lança em mim.
Águas doces eu te dava,
Foste amargo até o fim.
4. Flagelei por ti o Egito
Primogênitos matei.
Tu, porém, me flagelaste,
Entregaste o próprio rei.
5. Eu abri o Mar Vermelho,
Tu me abriste o coração.
A Pilatos me levaste,
Eu levei-te pela mão.
6. Só na cruz tu me exaltaste,
Quando em tudo te exaltei.
Que mais podia eu ter feito?
Em que foi que te faltei?
162 Ó meu povo (Lamentos do Senhor) – Do

Reginaldo Veloso

Ó meu povo, em que te contristei?
Que resposta vai meu povo dar? (bis)
1. Eu libertei-te de quem te oprimia,
Mas tu me entregaste a quem me perseguia!
Eu no deserto fui teu companheiro,
Mas tu me entregaste nas mãos do estrangeiro!
2. Eu te abria uma estrada de luz,
Mas tu me abriste o caminho da cruz!
Eu, eu te dei de comer o maná,
Mas tu com flagelos me viste açoitar!
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3. Eu fiz da pedra água doce correr,
Mas tu fel, vinagre me deste a beber!
Eu dei-te a terra, qual povo escolhido,
Mas tu me enterraste, da terra banido!
4. Eu, eu na cruz dei a vida por ti,
Mas tu me esqueceste e deixaste-me aqui!
Eu do oprimido fui voz e clamor,
Mas tu te calaste perante o opressor!
5. Eu trouxe aos pobres a libertação,
Mas tu, a quem tinha poder, deste a mão!
Eu vim ao mundo trazer comunhão,
Mas tu, quantas mesas deixaste sem pão!
6. Eu vim no povo uma festa acordar,
Mas tu minh'alegria vieste estragar!
Eu sou dos mortos a ressurreição,
Mas tu és da morte um sinal pros irmãos!
163 Na tarde da espera
1. Silêncio na tarde da espera,
espera do que acontecer.
O vento soprando de manso,
de manso vem o amanhecer.
Na aurora as cores da vida,
da vida que está pra romper,
a treva envolvente da noite,
a noite que vai se render.
Vai passar, vai passar,
Vai passar, o dia vai chegar!
2. A luz que no escuro esclarece
esclarece o que não dá pra ver,
brilha no amor dos teus olhos:
da vida que está pra nascer.
Um dia em que o sol não se esconda,
um dia haverá de chegar.
Se o dia a noite espanta,
a noite da luz vai passar.
Vai passar, vai passar,
Vai passar, o dia vai chegar!
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164 À espera da Páscoa - Am
Para cantar antes de iniciar a celebração, enquanto o pessoal se reúne em volta da fogueira.
Hoje eu quero a rosa mais linda que houver,
E a primeira estrela que vier,
Para enfeitar a noite de meu bem!
Hoje eu quero a paz de criança dormindo,
Quero abandono de flores se abrindo
Para enfeitar a noite de meu bem!
Quero a alegria de um barco voltando,
Quero ternura de mãos se encontrando
Para enfeitar a noite de meu bem!
Ah! Como esse bem demorou a chegar,
Eu já nem sei se terei no olhar
Toda a ternura que eu quero lhe dar.
165 Salve, luz eterna

- Mim

Salve, luz eterna, és tu, Jesus!
Teu clarão é a fé que nos conduz!
1. Noite toda santa, noite feita luz!
Céu e terra uniste nos braços de uma cruz!
2. Vejo tinto ao longe, raio que reluz,
Luz em cor de sangue, sangue de Jesus.
3. Peço tua bênção, jorra tua luz,
Sobre o teu povo, povo de Jesus.
4. Luz que espanta as trevas, trevas do coração,
Raio de esperança tens na tua mão.
5. Dá aos que governam, paz, justiça, amor,
Luz da inteligência, luz do criador.
166 Cristo, nossa páscoa - Sol
Cristo, nossa páscoa, foi imolado, aleluia!
Glória a Cristo, rei, ressuscitado, aleluia!
1. Páscoa sagrada! Ó festa de luz!
Precisas despertar, Cristo vai te iluminar!
2. Páscoa sagrada! Ó festa universal!
No mundo renovado é Jesus glorificado.
3. Páscoa sagrada! Vitória sem igual!
A cruz foi exaltada, foi a morte derrotada.
4. Páscoa sagrada! Ó noite batismal!
De tuas águas puras nascem novas criaturas.
5. Páscoa sagrada! Banquete do Senhor!
Feliz a quem é dado ser às núpcias convidado!
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6. Páscoa sagrada! Cantemos ao Senhor!
Vivamos a alegria, conquistada em meio à dor!
167 Seqüência pascal - 1ª versão – Sol
Ó cristãos, vinde, ofertai
Os louvores pascais (bis)
Já remiu as ovelhas
O inocente por elas
Reconciliando céus e terras.
Vida e morte, ó duelo,
ó combate mais belo:
Da vida o Rei morreu,
mas venceu!
Que viste, ó Maria,
Quando ao Horto então corrias?...
"a tumba vi do Vivente,
Do Cristo a glória resplendente!
Os anjos eu o ouvi
E os panos no chão eu vi!
Minha esperança clareia,
Jesus vai nos ver na Galiléia!"
Cristo, eu sei, ressuscitou,
Eis toda verdade!
E tu, da vida, ó Rei,
Piedade!
Amém! Aleluia!
168 Seqüência pascal - 2ª versão - Sol
1. Cantai, cristãos, afinal:
"Salve, ó vítima pascal!"
Cordeiro inocente, o Cristo
Abriu-nos do Pai o aprisco.
2. Por toda ovelha imolado,
Do mundo lava o pecado.
Duelam forte e mais forte:
É a vida que vence a morte.
3. O Rei da vida, cativo,
Foi morto, mas reina vivo!
Responde, pois, ó Maria:
No caminho o que havia?
4. "Vi Cristo ressuscitado,
O túmulo abandonado,
Os anjos da cor do sol,
Dobrado ao chão o lençol.
5. O Cristo que leva aos céus,
Caminha à frente dos seus!"
Ressuscitou, de verdade,
Ó Cristo rei, piedade!
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169 Cristo ressuscitou

- Ré

Cristo ressuscitou, o sertão se abriu em flor,
Da pedra água saiu, era noite e o sol surgiu,
Glória ao Senhor!
1. Vocês, que tristes 'stão, que gemem sob a dor,
Na dor da sua paixão Deus se irmanou!
2. Vocês, que pobres são, que temem o opressor,
Por sua ressurreição Deus nos livrou.
170 Fazei de hosanas retumbar - Ré
1. Fazei de hosanas retumbar, aleluia
O espaço todo, a terra e o mar, aleluia.
Subiu ao céu nosso Senhor, aleluia,
Do inferno a porta ele quebrou, aleluia.
2. Os seus discípulos o viram, aleluia.
Deu-lhes a bênção e a missão, aleluia.
À vista deles se elevou, aleluia.
Eles partiram com fervor, aleluia.
3. Com toda a Igreja reunida, aleluia,
Na oração nós esperamos, aleluia,
O Santo Espírito de amor, aleluia.
Que a unidade nos dará. Aleluia.
171 A festa do Cordeiro
Hino de vésperas no dia da Páscoa- LH
1. À festa do Cordeiro
Em brancas vestes vamos.
Transposto o mar Vermelho,
Ao Cristo Rei cantamos.
2. O Cristo, nossa páscoa,
Morreu como um cordeiro.
Seu corpo é nossa oferta,
Pão vivo e verdadeiro.
3. Dos mortos ressuscita,
A vida é seu troféu.
O inferno traz cativo
E a todos abre o céu.
4. Jesus pascal Cordeiro,
Por ti se alegra o povo,
Liberto pela graça,
Em ti nasceu de novo.
6. A glória seja ao Cristo,
Da morte vencedor.
Ao Pai e ao Espírito
O nosso igual louvor.
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172 Glória a Cristo ressuscitado - Ré
1. Glória a Cristo ressuscitado,
Nosso irmão, redentor!
Aleluia! Aleluia!
2. Dentre os mortos ressuscitou
Nosso Cordeiro Pascal!
Aleluia! Aleluia!
3. Rei da vida, ressuscitado,
Reina vivo entre nós!
Aleluia! Aleluia!
4. Exultemos de alegria,
Nós e os anjos do céu!
Aleluia! Aleluia!
5. Anunciemos jubilosos
A vitória do Rei!
Aleluia! Aleluia!
6. Adornada, canta a Igreja,
Entre tantos fulgores.
Aleluia! Aleluia!
7. Aleluia! Exultem os homens:
Cristo ressuscitou!
Aleluia! Aleluia!
173 O Senhor ressurgiu

- Mib

O Senhor ressurgiu, aleluia, aleluia!
É o Cordeiro pascal, aleluia, aleluia!
Imolado por nós, aleluia, aleluia!
É o Cristo, Senhor, ele vive e venceu, aleluia!
1. O Cristo, Senhor, ressuscitou,
A nossa esperança realizou:
Vencida a morte para sempre,
Triunfa a vida eternamente!
2. O Cristo remiu a seus irmãos,
Ao Pai os conduziu por sua mão:
No Espírito Santo unida esteja
A família de Deus que é a Igreja!
3. O Cristo, nossa páscoa, se imolou,
Seu sangue da morte nos livrou:
Incólumes o mar atravessamos,
E à terra prometida caminhamos!
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174 Nuvem de fogo
1. Nuvem de fogo
Sobre os que marcham pela noite,
Vieste mostrar o caminho para Deus
E com teu calvário o céu abriste.
Vem, ó Senhor Jesus!
Presença de Deus Pai;
Que a tua páscoa cantemos.
Bendito seja, em nome do Senhor,
Aquele que vem salvar seu povo.
2. Tu és esposo
na festa pascal, Prometido!
Vieste alegrar os que em ti esperam,
Nossa água transformando em vinho.
Vem, ó Senhor Jesus!
Ternura para a terra;
Que a tua páscoa cantemos.
3. Filho de Deus,
Em quem repousa o Santo Espírito,
Vieste como um fogo que consome tudo,
E o universo se abrasa em ti.
Vem, ó Senhor Jesus!
Habitação da glória;
Que a tua páscoa cantemos.
175 Aleluia, vitória - Dó
Aleluia, vitória, glória e poder ao nosso Deus.
Aleluia, ele reina pelos séculos, sem fim
é o nosso Deus!
1. Salvação, poder e glória pertencem a nosso Deus!
Celebrai a nosso Deus, cantando seus louvores!
2. Exultemos de alegria: a aurora nos trouxe o dia!
Eis a maravilha que o Senhor realizou por nós!
176 Cristo venceu

- Do

Cristo venceu, aleluia!
Ressuscitou, aleluia!
O Pai lhe deu glória e poder,
Eis nosso canto, aleluia!
1. Este é o dia em que o amor venceu,
Brilhante luz iluminou as trevas,
Nós fomos salvos para sempre.
2. Suave aurora veio anunciando
Que nova era foi inaugurada,
Nós fomos salvos para sempre!
3. No coração de todo homem nasce
A esperança de um novo tempo,
Nós fomos salvos para sempre!
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177 Senhor, venceste a morte - Sib e modo de mi – Lá
Senhor, venceste a morte,
Fizeste brilhar a vida para sempre.
1. O Cristo ressuscitou dentre os mortos!
primícias daqueles que adormeceram.
A morte foi vencida pela vida.
2. O Cristo ressuscitou dentre os mortos!
A morte foi tragada pela vida!
Tua vitória onde está, ó morte?
3. O Cristo ressuscitou dentre os mortos!
Graças ao Deus Salvador, para sempre,
Por nosso Senhor, o Cristo Jesus.
178 Cristo Ressuscitou - Rém
Cristo ressuscitou, aleluia!
Venceu a morte com o amor!
1. Tendo vencido a morte,
O Senhor ficará para sempre entre nós,
Para manter viva a chama do amor
Que reside em cada cristão, a caminho do Pai.
2. Tendo vencido a morte,
O Senhor nos abriu um horizonte feliz,
Pois nosso peregrinar pela face do mundo
Terá seu final lá, na casa do Pai.
179 Ó morte, estás vencida - Fá
Ó morte, estás vencida
Pelo Senhor da vida,
Pelo Senhor da vida!
1. O Servo do Senhor
fez sua, nossa dor.
2. De Adão a triste sorte,
Ao Cristo trouxe a morte.
3. Eis o Cordeiro mudo,
Vazio está de tudo!
4. Amou a humilhação,
Por ela a redenção.
5. Ao Filho a ti, Senhora,
Chegada é a hora.
6. A espada te feria,
Pois mãe tu és, Maria.
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7. Mãe nossa és, também,
À nossa casa vem!
8. O sangue no suplício,
Selou o sacrifício.
9. Por força desta chaga
A vida é transformada.
10. Uma esperança havia
Para o terceiro dia.
11. A alvorada veio,
Com o Senhor no seio.
12. Transfigurou-se a cruz
Em símbolo de luz.
13. A Páscoa do Senhor
Remiu a nossa dor.
14. Por ti, Senhor da glória,
És nossa esta vitória.
15. Cruz, dor, ressurreição,
Eis nossa salvação!
180 Festa da ressurreição

Ré

Ó vem cantar comigo, irmão
Nesta festa da ressurreição! (bis)
1. Jesus está vivo, é rei vencedor
O céu e a terra lhe cantam louvor,
Aleluia, aleluia!
2. A tua vitória, ó morte, onde está?
A sorte dos pobres Jesus quis mudar!
Aleluia, aleluia!
3. Da terra do pranto, do mal e da dor
Jesus abre as portas pro reino do amor!
Aleluia, aleluia!
4. É o dia da graça, a páscoa da vida!
Venceu a aliança, por Deus garantida!
Aleluia, aleluia!
5. Bendito pra sempre o Pai criador
Que mata a morte, é libertador!
Aleluia, aleluia!
6. Feliz é o povo que Deus é o Senhor
Quem luta unido será vencedor
Aleluia, aleluia!
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181 Madrugada da Ressurreição - Mim
Madrugada da ressurreição
Madrugada ê, galo cantou
A paz se faz, a morte jaz
Jesus ressuscitou!
1. As mulheres saudosas lá se vão
Faz escuro e dói no coração
Mas alegre anuncia o mensageiro:
"Está vivo o Senhor do mundo inteiro!" (bis)
2. Mãe Maria enxuga o seu pranto
Pois no amor toda morte perde o encanto
Madalena já pode se alegrar
E os irmãos vão cantar Aleluia! (bis)
3. Os senhores da morte e da opressão
Já não dormem e vencidos estarão.
A justiça da terra vai brotar
E o divino em nós vai triunfar! (bis)
4. Salve a vida que a morte não matou
Salve a mão que no sangue não manchou
Vamos todos cantar de alegria
Pois o Cristo venceu, é um novo dia!
183 O Senhor foi preparar - Rém
O Senhor foi preparar
Um lugar para nós no céu.
1. Ó varões galileus,
Que estais no céu a olhar? Aleluia!
O Jesus que subiu ao céu,
Deve, depois, voltar! Aleluia!
2. Entre cantos e hinos triunfais
Se eleva o Senhor... Aleluia!
Cante a terra e o mar, também,
Cristo é vencedor! Aleluia!
3. Glorioso, à direita do Pai,
Sentou-se Jesus... Aleluia!
Que nos foi preparar o céu,
Reino de eterna luz... Aleluia!
4. Ó Jesus, nosso rei e Senhor,
Que subis para os céus... Aleluia!
Não deixeis os cristãos a sós:
Dai-nos o dom de Deus... Aleluia!
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184 A nós descei

- Mi Folcmúsica religiosa - Reginaldo Veloso

A nós descei, divina luz! (bis)
Em nossas almas acendei
O amor, o amor de Jesus! (bis)
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! (bis)
Aleluia! Aleluia! Aleluia! (bis)
185 Oh! Vem, Divino criador - Lá Jaci Maraschin
1. Ó vem, Divino criador,
Espírito entre nós morar,
Aumenta em nós o teu calor,
Vem nossas vidas animar.
2. Supremo dom que vem dos céus,
Da vida a fonte principal;
Unção de paz aos filhos teus,
És fogo e luz, sol abissal
3. Os sete dons da graça tens,
És dedo na divina mão;
Promessa eterna, agora vens
Orar em nós a tua oração.
4. Os nossos corpos tua luz
Transforma em tempos de louvor:
Nesse clarão se reproduz
O nosso impulso para o amor.

241/505

5. Os opressores vens vencer,
E o povo pobre, libertar.
ninguém nos poderá deter
Pois nossos passos vens guiar.
6. Do Pai, por ti, sabemos nós,
Do Filho que desceu dos céus:
Tu deles vens, e a uma voz
Louvamos sempre o trino Deus. Amém.
186 Senhor e criador - Fá

Pe. Zezinho

1. Senhor e criador, que és nosso Deus,
Vem inspirar estes filhos teus.
E em nossos corações derrama tua paz.
E um povo renovado ao mundo mostrarás.
2. Sentimos que tu és a nossa luz,
Fonte do amor, fogo abrasador.
Por isso é que ao rezar, em nome de Jesus,
Pedimos, nesta hora, os dons do teu amor.
3. Se temos algum bem, virtude ou dom
Não vem de nós, vem do teu favor.
Pois que sem ti ninguém, ninguém pode ser bom.
Só tu podes criar a vida interior.
4. Infunde, pois, agora em todos nós,
Que como irmãos vamos refletir,
A luz do teu saber e a força do querer
A fim de que possamos juntos construir.
5. E juntos cantaremos sem cessar
Cantos de amor para te exaltar.
És Pai, és Filho e és Espírito de paz.
Por isso em nossa mente tu sempre reinarás.
Amém. Aleluia!
187 Vem, Espírito Santo

- Ré

Vem, Espírito Santo,
Vem e não demores!
Vem, e não demores!
1. Faze dos cristãos que aqui estão
Tuas testemunhas da ressurreição,
Da luta pela paz e o amor,
Da luta por um mundo melhor!
2. Vem, Espírito Santo, e não demores,
Vem renovar a face da terra,
Vem eliminar toda guerra,
Vem libertar o teu povo.
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188 Vinde, Espírito de Deus
1. Vinde Espírito de Deus
E enchei os corações
Dos fiéis com vossos dons.
Ascendei neles o amor
Como um fogo abrasador,
Vos pedimos, ó Senhor.
E cantaremos aleluia!
E a nossa terra renovada ficará;
Se vosso Espírito, Senhor, nos enviar.
2. Vós unistes tantas gentes
Tantas línguas diferentes
Numa fé, na unidade.
Prá buscar sempre a verdade
E servir o vosso Reino
Com a mesma caridade.
189 Nós estamos aqui reunidos Fá
Nós estamos aqui reunidos,
Como estavam em Jerusalém,
Pois só quando vivemos unidos,
É que o Espírito Santo nos vem.
1. Ninguém pára este vento passando;
Ninguém vê e ele sopra onde quer.
Sua força reúne as Igrejas
Numa nova maneira de ser.
2. De diversas culturas congrega,
Este povo o Divino conduz;
Como fogo que aquece e ilumina,
Nos confirma no Cristo Jesus.
4. Hoje o mundo recebe o Espírito,
Entre os povos há um coração;
Como a mãe que acalenta e consola,
Nos reúne, na paz, comunhão.
190 O Espírito do Senhor - Fá
O Espírito do Senhor repousa sobre mim,
O Espírito do Senhor me escolheu, me enviou.
1. Para dilatar seu reino entre as nações,
Para anunciar a boa nova a seus pobres.
Para proclamar a alegria e a paz:
Exulto de alegria em Deus, meu Salvador.
2. Para dilatar o seu reino entre as nações,
Consolar os corações esmagados pela dor.
Para proclamar sua graça e salvação
E acolher quem sofre e chora, sem apoio, sem consolo.

243/505

3. Para dilatar o seu reino entre as nações,
Para anunciar libertação e salvação.
Para anunciar seu amor e seu perdão,
Para celebrar sua glória entre os povos.
191 Renova a criação - Jaci Maraschin - Flávio Irala
Vem Espírito Santo
Renova a criação,
a criação inteira.
Tu pairaste, qual pássaro encantado
Sobre as águas primevas azuladas
Fecundando a vida.
E foste nas algas e nas plantas
O vigor, o sustento e a direção.
Tu chamaste dos fundos da experiência
O teu povo nascido prá justiça
E lhes deste vida.
E foste nas ruas e nas casas
Os abraços, os cantos e o amor.
Mas nos unes na espera de outro dia
Que era fruto do engano e da maldade
E escolheu a morte.
A guerra, a ganância, o lucro louco
E o caos ficaram, pois, no teu lugar.
Mas nos unes na espera de outro dia
De uma nova e liberta criação
De uma nova vida.
Serás nosso rumo, finalmente,
Para as portas do Reino da Verdade.
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FESTAS DO SENHOR - MEMÓRIAS E FESTAS DOS SANTOS E SANTAS
192 Louvamos-te, ó Deus
1. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus,
Que por nós pecadores foi morto na cruz.
Aleluia, toda a glória te rendemos, sem fim,
Aleluia, tua graça imploramos, amém.
2. Louvamos-te, ó Deus, e ao teu Filho de amor
Que foi morto, mas vive, supremo Senhor.
3. Louvamos-te, ó Deus, pelo Espírito, luz
Que nos tira das trevas e a Cristo conduz.
4. Oh! Vem nos encher de celeste fervor
E fazer-nos fruir teu afável amor.
193 Nós te louvamos
(Apresentação do Senhor)
Nós te louvamos, Senhor Jesus Cristo,
No dia da tua apresentação.
Antes no templo da cidade santa,
Hoje entre nós para nos proteger.
1. Eu me alegrei quando me disseram:
Vamos à casa do Senhor.
Os nossos passos já se detêm
Às portas da grande cidade.
2. Eis que ela é uma cidade Santa,
edificada no Senhor.
O povo todo alegre acorre
Louvando o nome do Senhor.
Refrão 2 (Anunciação do Senhor)
Nós te louvamos, Senhor Jesus Cristo,
No dia da tua anunciação.
Antes na mensagem do anjo Gabriel,
Hoje entre nós para nos proteger!
Refrão 3 (Transfiguração do Senhor):
Nós te louvamos, Senhor Jesus Cristo,
No dia da tua transfiguração.
Antes glorioso no alto da montanha,
Hoje entre nós para nos proteger!
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194 Deus vos salve, Virgem - Ré
1. Deus vos salve, Virgem
Sois do mundo a aurora
Barra luminosa
Sobre o mar profundo
Da manhã de Deus
Barra sois bendita
Pois de vós nasceu
O Sol da justiça
2. Deus vos nomeou
Com amor eterno
Para mãe do Verbo
Pelo qual criou
Terra, mar e céus
Dons do seu amor
À mulher, ao homem
Feitos filhos seus
3. Assim vos livrou
Da culpa original,
De nenhum pecado
Há em vós sinal.
Antes que nascida
Fostes, virgem, santa
No ventre ditoso
De Ana concebida.
4. Rosa aberta em cores
Para o Sol nascente,
Mais que a antiga Eva
Sois mãe dos viventes.
Filha de Abraão
Virgem obediente
Crente mais que Sara
Mãe do povo crente!
5. Glória ao Pai e ao Filho
E ao Amor também,
Deus que vos criou
Para o nosso bem.
Agora e sempre
E sem fim, amém!
Agora e sempre
E sem fim, amém!
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195 Casa dedicada - Ré
1. Casa dedicada
A Deus sempiterno
Sempre preservada
Virgem do pecado.
Foi Deus quem criou
Pelo Amor Divino
Virgem tão formosa
Que o mundo encantou.
2. Decidido "sim"
Dando a Gabriel
Vós abris ao mundo
O Caminho do céu.
Prontidão, candura,
Coração aberto,
Foi em vós que o Verbo
Fez-se criatura.
3. Arca celebrada
Da Nova Aliança
Alegrais o mundo
Mãe da Esperança.
Do Egito o curador
De Raquel nasceu,
Do mundo o Salvador
Maria no-lo deu.
4. Glória ao Pai e ao Filho
E ao Amor também
Deus quem vos criou
Para o nosso bem.
Agora e sempre
E sem fim, amém!
Agora e sempre
E sem fim, amém!
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196 Deus vos salve, cidade - Ré
1. Deus vos salve, cidade
De torres guarnecida,
De Davi com armas
Bem fortalecida!
Ó mulher tão forte,
Ó invicta Judite,
Com vossa firmeza
Animais os tristes.
2. Simeão no Templo
De vós já dizia:
"Alma traspassada
Tereis, ó Maria!"
Mãe do inocente
À cruz destinado,
Sofreis o peso
Do nosso pecado.
3. Longe muitas léguas
Fugis de Herodes,
Mal começa a vida,
Já começam as dores!
Procuráveis triste
Quem dos pais sumia
E no Templo achastes
Quem ao Pai servia.
4. Parte ó Deus-Messias
Pelo mundo afora
A levar aos pobres
Sua Boa Nova...
Virgem, que saudades
Dentro em vosso peito,
Que pressentimentos,
Mãe da soledade!
5. Glória ao Pai e ao Filho
E ao Amor também,
Deus que vos criou
Para o nosso bem.
Agora e sempre
Sem fim, amém!
Agora e sempre
Sem fim, amém!
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197 Já foi posta a mesa - Ré
1. Já foi posta a mesa
Por Deus preparada,
Onde o pão da vida
Se dá com largueza.
Só por vossa fome
E sede de justiça,
Se alimenta o mundo
Deste pão da vida.
2. Em Caná notastes
Que vinho faltava
Mãe dos precisados
Já vos reveláveis...
Fazei tudo quanto
Vos disser meu Filho!
Mãe do Bom conselho,
Nos orientáveis.
3. Junto à cruz do Filho,
Mãe fiel provada,
Foi chegada a HORA
Tão anunciada!...
Hora do Amor,
Vida por nós dada,
Mãe da piedade,
Chorais confiada.
4. Glória ao Pai e ao Filho
E ao Amor também,
Deus que vos criou
Para o nosso bem
Agora e sempre
E sem fim, amém!
Agora e sempre
E sem fim, amém!
198 Deus vos salve, virgem - Ré
1. Deus vos salve, virgem
Da Trindade Templo,
Clareais o mundo
Com vosso exemplo.
Estrela da manhã
Deus vos salve, cheia
De graça divina
Formosa e louçã.
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2. Deus vos salve, virgem
Glória da Igreja,
Honra deste Povo
Que vos ama e preza!
Com os raios claros
Do Sol da Justiça
Resplandece a virgem
Dando ao sol cobiça.
3. Deus vos salve, mãe
Do Ressuscitado,
Que vós não perdestes
Por ter esperado.
Do dragão a força
Por Jesus prostrada,
Da serpente a ira
Foi por vós pisada.
4. Deus vos salve, virgem
Mãe imaculada,
Rainha dos eleitos,
De estrelas coroada!
Toda é formosa
Minha companheira,
Nela não há mancha
Da culpa primeira.
5. Glória ao Pai e ao Filho
E ao Amor também,
Deus que vos criou
Para o nosso bem.
Agora e sempre
E sem fim, amém!
Agora e sempre
E sem fim, amém!
199 Cidade do Altíssimo – Ré
1. Cidade do Altíssimo,
Porta Oriental,
Sois cheia de graça,
Virgem sem igual!
Sois terra bendita
E sacerdotal,
Da Sião celeste
Símbolo real.
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2. Farol de esperança
Dos pobres errantes,
Que seguro porto
Mostra aos navegantes.
Alegrais os tristes
Com vossa clemência,
Horto de deleites
Palma de paciência!
3. Ó cidade santa
No alto edificada
Que dos peregrinos
Sois doce pousada!
É óleo derramado,
Virgem, vosso Nome
E os vossos filhos
Vos hão sempre amado!
4. Glória ao Pai e ao Filho
E ao Amor também,
Deus que vos criou
Para o nosso bem
Agora e sempre
E sem fim, amém!
Agora e sempre
E sem fim, amém!
200 Hino à virgem fiel

- Fá

1ª parte: (festa da anunciação....)
1. Pelo anjo visitada
Te encheste de temor,
Mas confiada respondeste:
"Eis a serva do Senhor!"
O Espírito desceu,
Sua força te animou,
Em teu seio se fez carne
A Palavra do Senhor.
Maria cheia de graça,
Virgem mãe do Salvador,
Ensina-nos a escutar
A Palavra do Senhor.
2. Isabel tu visitaste,
Alegraste o Precursor:
"Feliz tu que acreditaste
Na Palavra do Senhor!"
De alegria exultaste
E cantaste ao Salvador,
Pois em ti fez grandes coisas
A Palavra do Senhor.
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3. Numa gruta escura e fria
Deste à luz o teu amor;
Quão difícil de entender
A Palavra do Senhor.
Vieram sábios e pastores
Adorar seu Salvador;
Em teu seio meditavas
A Palavra do Senhor.
201 2ª parte:
Fá
Maria cheia de graça,
Virgem mãe do Salvador,
Ensina-nos a escutar
A Palavra do Senhor.
4. Tu levaste o Filho ao templo
Como oferta ao Senhor,
Simeão te fez ouvir
A Palavra do Senhor.
Foste às pressas ao Egito,
Fugindo ao perseguidor,
Sofrendo a contradição
Da Palavra do Senhor.
5. Mãe, perdeste o Filho amado
E choraste imensa dor;
Nem sempre logo entendeste
A Palavra do Senhor.
Em Caná tu não faltaste,
Dos noivos sentiste a dor;
Vinho novo alcançaste
Da Palavra do Senhor.
6. Tu da cruz não arredaste
Vendo morrer teu amor,
Porque nunca duvidaste
Da Palavra do Senhor.
Tu és mãe do Deus-Jesus,
Quis assim o Criador;
Nossa mãe és desde a cruz,
Quis assim o Salvador!
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202 3ª parte:
Fá
Maria cheia de graça,
Virgem mãe do Salvador,
Ensina-nos a escutar
A Palavra do Senhor.
7. De Jesus ressuscitado
Contemplaste o resplendor;
Para sempre te alegraste
Na Palavra do Senhor.
Com os doze recebeste
O Espírito do amor;
Mais que nunca entendeste
A Palavra do Senhor.
8. Mãe tu és porque trouxeste
Em teu seio o Redentor;
Muito mais porque escutaste
A Palavra do Senhor.
Mãe feliz que amamentaste
Em teu seio o Salvador;
Mais feliz que praticaste
A Palavra do Senhor.
9. Da Igreja és modelo
Da fé, esperança e amor,
Porque sempre observaste
A Palavra do Senhor.
Como estrela em noite escura
Aos que buscam o Salvador,
Mostra sempre o caminho
Da Palavra do Senhor.
203 Salve, Maria

- Lám

Salve, Maria,
Tu és a estrela virginal de Nazaré,
És a mais bela entre as mulheres,
Cheia de graça, esposa de José.
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 afirma que Deus fará
E sua prima Isabel, embora velha,
Vai ter um filho que João se chamará.
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4. Maria fez-se escrava do Senhor
E apresentou-se para a missão,
De ser a imaculada mãe de Deus
Contribuindo para nossa salvação.
204 Ela era pobre - Sol#m
1. Ela era pobre, silenciosa e até sofrida;
Olhava com ternura a rosa e amava a vida.
2. Ao receber o mensageiro inesperado,
Ficou surpresa, o dia inteiro, com seu recado.
3. Ofereceu-se, então, sozinha, ao bom mistério,
Sabendo que era Deus quem vinha a seu critério.
4. Disse que ele os prepotentes esvaziaria,
E que aos mais pobres e carentes elevaria.
5. Sentiu que nessa tão secreta maternidade,
Nascia a compreensão completa da liberdade.
6. Cantemos hoje, com Maria, a esperança,
Louvando a Deus com alegria, que foi criança.
205 Uma mulher

- Mim

Uma mulher no céu foi vista
De doze estrelas coroada,
Toda vestida de sol
E com a lua calçada.
1. Na mais terrível intriga,
Entre a serpente antiga
E esta frágil mulher.
Todo poder deste mundo,
Portando um ódio profundo,
Parece vitória ter.
2. Os poderosos da terra
Vão semeando a guerra;
É o batalhão do dragão,
Todo de ouro enfeitado,
Com seu dinheiro roubado,
Tenta iludir os cristãos.
3. A mulher é a Igreja,
Sua força é a fraqueza,
Poder de Deus é assim;
Neste mundo desterrada
Sempre a marchar sem parada
Pras regiões do sem fim.
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206 Dai-nos a bênção

- Ré

Dai-nos a bênção, ó mãe querida,
Nossa Senhora Aparecida. (bis)
1. Maria é bela, mimosa flor
Flor da esperança, do belo amor.
2. Oh! Como é doce Maria amar
Seu lindo nome pronunciar!
3. Maria escuta de Deus a voz,
Se fez exemplo pra todos nós.
4. Fiel, Maria segue Jesus,
Quem vai por Cristo, anda na luz.
5. Maria firme junto da cruz,
Maria alegre, venceu Jesus!
6. Mãe dos apóstolos em oração,
Do Santo Espírito recebe união.
7. Do céu rainha, mãe da Igreja,
Seu manto azul que nos proteja.
207 Viva a mãe de Deus

- Mim

Viva a mãe de Deus e nossa
Sem pecado concebida,
Salve, Virgem imaculada,
Ó Senhora Aparecida.
1. Aqui estão vossos devotos
Cheios de fé incendida
De conforto e de esperança,
Ó Senhora Aparecida.
2. Virgem santa, virgem bela,
Mãe amável, mãe querida,
Amparai-nos, socorrei-nos,
Ó Senhora Aparecida.
3. Oh! Velai por nossos lares,
Pela infância desvalida
Pelo povo brasileiro,
Ó Senhora Aparecida.
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208 Louvando a Maria – Fá
1. Louvando a Maria o povo fiel
Repete hoje em dia com São Gabriel:
Ave, ave, ave Maria!
Ave, ave, ave Maria!
2. Seguindo a Maria o povo fiel
A Deus pronuncia o "sim" que ela deu.
3. Unido a Maria o povo fiel
Ao mundo anuncia Jesus, Filho seu.
209 Salve, ó rainha - Mim
1. Salve, ó rainha, mãe universal,
Convosco se vai, mãe ao paraíso.
Vós sois doce riso dos desconsolados
E dos degredados, és Mãe tão querida!
2. Geme, ó mãe querida, o nosso coração
Num mar de aflição e de amargura.
3. Ó mãe de ternura, olhos piedosos,
Meigos, amorosos, para nós volvei!
4. A nós recolhei em vosso santo véu
E a Jesus no céu nos apresentai.
5. Benigna escutai, ó Virgem Maria,
Ó mãe doce e pia, os afetos nossos!
6. Do inimigo vosso dai-nos a vitória
E a eterna glória, lá no paraíso.
210 Virgem mãe Aparecida - Fá
1. Virgem mãe Aparecida,
Estendei o vosso olhar
Sobre o chão de nossa vida,
Sobre nós e o nosso lar.
Virgem mãe Aparecida,
Nossa vida e nossa luz,
Dai-nos sempre nesta vida
Paz e amor no bom Jesus.
2. Estendei os vossos braços
Que trazeis no peito em cruz
Para nos guiar os passos
Para o reino de Jesus.
3. Desta vida nos extremos
Trazei paz, trazei perdão
A nós, mãe, que vos trazemos
Com amor no coração.
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211 Santa Mãe Maria - Lá
1. Santa mãe Maria, nessa travessia,
Cubra-nos teu manto cor de anil.
Guarda nossa vida, Mãe Aparecida,
Santa padroeira do Brasil.
Ave, Maria! Ave, Maria!
2. Mulher peregrina, força feminina,
A mais importante que existiu.
Com justiça queres que nossas mulheres,
Sejam construturas do Brasil.
3. Com amor divino, guarda os peregrinos,
Nesta caminhada para o além.
Dá-lhes companhia, pois também um dia
Foste peregrina de Belém.
212 Negra Mariama – Sim
Negra Mariama,
Negra Mariama chama (bis)
1. Negra Mariama chama prá enfeitar
O andor porta-estandarte para ostentar
A imagem Aparecida em nossa escravidão
Com rosto dos pequenos cor de quem é irmão.
2. Negra Mariama chama pra cantar
Que Deus uniu os fracos prá se libertar
E derrubou do trono latifundiários
Que escravizavam prá se regalar.
3. Negra Mariama chama prá dançar
Saravá esperança até o sol raiar
No samba está presente o sangue derramado
O grito e o silêncio dos martirizados.
4. Negra Mariama chama pra lutar
Em nossos movimentos sem desanimar
Levanta a cabeça dos espoliados
Nossa companheira chama prá avançar.
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213 Imaculada - Sol
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. Faça-se ó Pai tua santa vontade;
Que os nossos passos se tornem memória,
Do amor fiel que Maria gerou:
Reino de Deus atuando na história.
214 Maria da América Latina - Sol
1. Quem é essa mulher radiante
Orgulho do povo, de Deus sintonia?!
É Maria, É Maria, nossa mãe, modelo e guia,
É Maria, É Maria, companheira noite e dia!
2. Quem é essa que na América Latina,
Do México à Argentina,
Nos dá tanta alegria?
3. Quem é essa que na noite do povo
É força e presença em busca do dia?
4. Quem é essa que no meio da morte
Nos canta a vitória e transforma a agonia?
5. Quem é essa que aponta a derrota
Dos grandes opressores da vil tirania?
6. Senhora de Guadalupe, ó Virgem da Conceição,
Negrinha do meu Brasil, mãe santa da libertação!
215 Pelas estradas da vida - Dó
1. Pelas estradas da vida nunca sozinho estás,
Contigo pelo caminho santa Maria vai...
Ó vem conosco, vem caminhar,
Santa Maria, vem! (bis)
2. Se pelo mundo os homens sem conhecer-se vão,
Não negues nunca a tua mão a quem te encontrar.
3. Mesmo que digam os homens: tu nada podes mudar,
Luta por um mundo novo de unidade e paz.
4. Se parecer tua vida inútil caminhar,
Lembra que abres caminho, outros te seguirão.
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216 Salve, Maria

mesma melodia do n. 217

Salve, Maria, Mãe de Deus, és Senhora, nossa mãe!
Tu és bendita entre as mulheres, doce Virgem Maria!
Nós a ti saudamos, Virgem pequenina,
Deste à luz ao Cristo, luz do universo!
És feliz, pois confiaste na Palavra do Senhor!
Meditavas no silêncio o que Deus te reservou!
Salve, Maria, Mãe de Deus, companheira no caminho,
Ó mãe clemente, mãe piedosa, doce Virgem Maria!
217 Salve Rainha Mãe de Deus - Ré
1. Salve Rainha, mãe de Deus,
És Senhora, nossa mãe,
Nossa doçura, nossa luz,
Doce Virgem Maria.
2. Nós a ti clamamos,
Filhos exilados,
Nós a ti voltamos
Nosso olhar confiante.
3. Volta para nós, ó Mãe,
teu semblante de amor,
Dá-nos teu Jesus, ó Mãe,
Quando a noite passar.
4. Salve Rainha, Mãe de Deus,
És auxilio do cristão,
Ó Mãe clemente, mãe piedosa,
Doce virgem Maria.
218 Senhora negra
Senhora negra Yá querida,
Soberana quilombola
Mãe de Deus Aparecida
1. Preta pobre, Maria mãe Yayá
Fé com Deus nosso Pai vem ensinar. (bis)
2. Com seu Filho Jesus vamos seguir
Seu quilombo Oxalá vai ressurgir. (bis)
3. Padroeira dos negros do Brasil
Olorum nosso Deus nos preferiu. (bis)
4. Na partilha do amor e do Axé,
Companheira, guerreira, mãe mulher. (bis)
5. Irmã negra na luta e na cor,
Peregrina, menina Yaô. (bis)
6. No seu canto alegria dos pequenos,
Anuncia feliz: nós já vencemos. (bis)
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219 Mãe do pescador - Mi
1. Maria o magnificat cantou
E com ela também vamos cantar
Pão e vida é o brado de um Brasil
Que de norte a sul se uniu
Para a fome eliminar.
Aparecida é a mãe do pescador,
É a mãe do Salvador,
É a mãe de todos nós.
2. Maria o magnificat cantou,
E com ela também nós vamos cantar,
Protegendo e defendendo nosso irmão
Que merece peixe e pão
Pra sua fome saciar.
3. Maria o Magnificat cantou
E com ela também nós vamos cantar
Nos unindo para a ceia do Senhor
Com Jesus o Salvador,
De mãos dadas com o irmão.
4. Maria o Magnificat cantou
E com ela também nós vamos cantar
Implorando pelo povo sofredor,
Que por falta de amor,
Nada tem para comer.
220 Mãe do céu morena
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 tuas graças.
1. Derrama sobre os jovens tua luz.
Aos pobres vem mostrar o teu Jesus.
Ao mundo inteiro traz o seu amor de mãe.
Ensina quem tem tudo a partilhar.
Ensina quem tem pouco a não cansar.
E faz 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 faz o nosso povo conhecer Jesus.
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221 Com Maria - Do
Fr. Domingos dos Santos
1. Com Maria em Deus exultemos
Neste canto de amor-louvação.
Escolhido d'entre os pequenos
Mãe-profeta da libertação. (bis)
És a imagem da "nova cidade",
Sem domínio dos grandes ou nobres,
O teu canto nos mostra a verdade
Que teu Deus é do lado dos pobres. (bis)
Maria de Deus, Maria da gente,
Maria da singeleza da flor!
Vem caminhar, vem com teu povo
De quem provaste a dor!
2. És o grito do irmão bóia-fria
Nesta América empobrecida,
Espoliada com vil valentia
Do direito ao chão de sua vida. (bis)
És Maria de nossos caminhos,
Solidária de tantas Marias
Coroadas de sangue e espinhos
Pela exploração noite e dia. (bis)
3. És a força da nossa esperança,
Ó Maria da fraternidade.
No cansaço de nossas andanças
Guia os passos da real liberdade! (bis)
Com as flores e o pão partilhados,
Preparamos a Mesa da História.
Da opressão, afinal, libertados,
Cantaremos contigo vitória. (bis)
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HINOS PARA OS OFÍCIOS DOS SANTOS E SANTAS
222 Vejo a multidão - Ré
Vejo a multidão em vestes brancas
Caminhando alegre, jubilosa,
É aclamação de todo povo
Que Jesus é seu Senhor.
1. Também estaremos nós um dia
Assim regenerados pelo amor,
Nesta esperança viveremos,
Somos a família dos cristãos.
Nossa lei é sempre o amor.
2.Povo que caminha rumo à pátria,
A nova cidadela dos cristãos
Passos firmes, muita fé nos olhos,
Muito amor carregam, são irmãos.
Nossa lei é sempre o amor.
3. Rumo à liberdade, decididos
Nem sequer se voltam para trás,
Muita violência se fizeram,
Alcançaram com denodo a paz.
Nossa lei é sempre o amor.
4. Nós aqui estamos ansiosos,
Celebrando o dia do Senhor.
Não nos custa crer, pois afinal,
Unidos já estamos no amor.
Nossa lei é sempre o amor.
223 Hoje cantamos (melodia: "Eis que da noite")
Santo - Ré
1. Hoje cantamos do céu a vitória
Do guia sábio, servo do Senhor
Consagra a vida e recebe a glória
Do Bom Pastor.
2. Eis que agora do Senhor, escutas,
Ó meu bom servo, fiel e prudente,
Recebe alegre, a feliz coroa,
No Reino entras.
3. O Senhor Deus nos conceda a glória,
Pai, Filho, Espírito Trindade Santa,
Por todo mundo hinos vão se erguendo
Sem fim, amém!
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224 Santa: Ré
1. Hoje cantamos do céu a vitória
Da santa virgem, serva do Senhor
Consagra a vida e recebe a glória
Do Bom Pastor!
2. Sendo fiel às bênçãos recebidas
Soube esperá-lo, lâmpadas acesas,
Eis meia-noite, o esposo chega
Com ele reinas.
3. O Senhor Deus nos conceda a glória,
Pai, Filho, Espírito Trindade Santa,
Por todo mundo hinos vão se erguendo
Sem fim, amém!
Texto 3:
225 Vi cantar no céu
1.Vi cantar no céu
a feliz multidão,
dos fiéis eleitos
de toda nação.
Amém, aleluia!
2. Ao que está sentado
no trono o louvor
e poder ao Cristo,
seu Filho e Senhor.
3. Com amor eterno
Jesus nos amou
e as nossas vestes
com sangue lavou.
226 Hino a São José
Vinde alegres, cantemos,
A Deus demos louvor,
A um Pai exaltemos
Sempre com mais fervor.
São José a vós nosso amor
sede o nosso bom protetor
Aumentai em nós o fervor.
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227 Meu bom José
1.Meu bom José, meu bom José
Homem carpinteiro lá de Nazaré,
Meu bom José, meu bom José
O santo do povo, modelo de fé. (bis)
2. Viveste num tempo em que seu país
Vivia esmagado, cansado, infeliz
Debaixo do império romano opressor
O povo gemia e chorava de dor. (bis)
3. A hora bendita da libertação
Chegava na terra de tanta opressão
Maria sua noiva disposta aceitou
Ser mãe do Menino divino, Senhor. (bis)
4. O sonho tão grande de ver libertada
A terra querida por ti habitada
A graça de Deus e a paixão pelo novo
Lhe fazem casar com a noiva do povo. (bis)
5. Do servo Davi descendente escolhido
Pra dar o seu nome a Jesus prometido
Guardião da família que o Pai te entregou
Bendito é teu nome e a Ele o louvor.
6. Por isso ainda hoje o povo que sofre
Espera que o dia feliz não demore
Lembrando tua vida lá em Nazaré
Em frente seguimos com a força da fé. (bis)
7. O nosso bendito com Cristo ofertamos
Ao Deus da justiça em quem confiamos
Ao povo que luta por libertação
A nossa Senhora e a José nosso irmão. (bis)
228 São João Batista
1. Cantemos e louvemos,
Assim é que Deus quer.
Senhor São João Batista
É filho de Isabel.
2. É filho de Isabel
E de São Zacarias.
É primo de Jesus
E sobrinho de Maria.
3. É primo de Jesus,
batizou-se no Jordão.
Jesus, por ser seu primo,
Lhe deu o nome de João.
4. Deu-lhe o nome de João,
Por ser um nome galante.
A palavra de sua boca,
Oh! que luz tão radiante!

264/505

5. Que luz tão radiante,
Que Herodes cegou.
Degolou o profeta João,
Mas a luz não apagou.
6. Mas a luz não apagou
da fogueira do Senhor.
Ele é o mensageiro
De Jesus libertador.
7. De Jesus libertador
Ele é o mensageiro.
Oh! que luz tão radiante,
Que alumia o mundo inteiro.
8. Alumia o mundo inteiro,
Do sertão até o mar.
Adeus, São João Batista!
É hora de caminhar!
9. Ofereço este bendito
Ao Senhor, Pai de bondade,
Que mandou à nossa terra
A fogueira da verdade.
229 São João
São João de Deus amado,
Filho de São Zacarias
Primo do Senhor Jesus
E sobrinho de Maria (bis)
Desde o vosso nascimento
Profecia se escutou,
Soltou língua do pai mudo,
Todo o povo se alegrou. (bis)
Sois a voz lá no deserto
Sois do Cristo o precursor,
Preparais nossos caminhos
Pra chegar o Salvador. (bis)
Sois Profeta do Senhor
Pregador dum mundo novo,
Sois modelo, mestre e guia
Para a Igreja e para o povo (bis)
Combatestes bom combate,
batizados no Jordão,
Derramaste vosso sangue
Glorioso São João.
A fogueira já brilhou,
Sobe o mastro em louvação,
João Batista abençoado
Na alegria dos irmãos. (bis)

265/505

230 Quadrilha de São Pedro
1 a parte: para a vigília
1. Fala Jesus e Pedro escuta,
ao mar as redes atirou...
De dentro das necessidades,
Deus fala e Pedro acreditou...
E deu-se a pesca milagrosa,
Um mundo novo começou!
Pedro, nosso timoneiro,
Pedro, nosso protetor!
Foi Jesus Cristo quem te fez
Pescador de nossas vidas
Pro seu reino de amor. (bis)
2. São Pedro um dia recebeu
As chaves de nosso senhor,
Chaves que abrem e fecham
As portas da mansão do amor:
Entrada livre aos oprimidos,
Portão fechado ao opressor!
3. Com seus amigos mais queridos
Jesus subiu lá pro tabor,
Se encontra Pedro com seu mestre
E sua glória contemplou:
“Este é meu filho amado!”
a voz do Eterno escutou.
4. Na derradeira e última ceia
Jesus de Pedro os pés lavou...
Lição tão bela o Mestre deu,
Pedro aprendeu e ensinou:
Só vai ter parte com Jesus
Quem dos irmãos é servidor!
5. São Pedro, embora corajoso,
Três vezes a Jesus negou...
Na hora do cantar do galo,
Cadê coragem, vacilou...
Ninguém confie em suas forças,
A nossa força é o Senhor.
6. O Mestre passa com sua cruz,
Pedro de longe o acompanhou...
Quando Jesus olhou para ele
Se arrependeu Pedro e chorou,
Diante do crucificado
Se regenera o pecador.
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231 2 a parte: para o ofício da manhã
7. Do mundo a noite amanhecia,
um anjo às donas proclamou:
“Digam a Pedro e seus amigos:
Cristo Jesus ressuscitou,
Sigam confiantes ‘strada afora
Que o Cristo já se antecipou!”
8. “Pedro, tu ma amas de verdade?”,
Jesus três vezes perguntou;
Três vezes Pedro respondeu:
“Sabes que te amo, meu Senhor!”
todas ovelhas do rebanho
o Bom pastor lhe confiou!
9. Foi na manhã de Pentecostes:
abriu-se a porta, alguém clamou,
foi Pedro apóstolo, o primeiro
que a Jesus anunciou:
“Aquele que vocês mataram,
Deus, nosso Pai, ressuscitou!”.
10. E a multidão muito sentida
“O que fazer?...” lhe perguntou.
“Mudem de vida e se batizem
no nome de nosso Senhor!”
responde Pedro e o povo atende,
e assim a Igreja começou.
11. Na força do Espírito Santo
se une o povo do senhor,
de Pedro escuta a pregação,
reparte o Pão, Ceia do Amor,
reparte os bens: tudo é de todos!
Um mundo novo começou!
12. São Pedro ia ao Templo orar...
um paralítico encontrou,
que lhe pediu uma esmola...
“dinheiro não tenho, nem dou...
em nome de Jesus, caminha!”
Pedro lhe deu a mão e andou! (At 3,1-10)
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232 3 a parte: para a oração da tarde
13. Palavra que levanta o pobre
o rico sempre rejeitou,
foi pelos grandes perseguida,
na prisão Pedro se encontrou;
mas a Igreja a Deus orava...
de Deus o anjo o libertou!
14. Roma era a capital do mundo
e Nero, seu imperador...
pela Palavra da Verdade
Pedro seu sangue derramou,
Crucificado como o Mestre,
A mesma glória conquistou!
15. Escreveu Pedro duas cartas
aos seguidores do Senhor:
são testemunho preciosa
que a seus devotos entregou
onde ele ensina a vida nova
e o mundo novo anunciou!
16. Mãos calejadas de operário,
do sol queimado pescador...
Oh, que pão tão sacrificado,
quanta injustiça, meu Senhor!
com Pedro a gente em ti confia,
luta o povão trabalhador.
17. A nossa glória é nossa fé:
somos o povo do Senhor,
Jesus é nosso alicerce,
De Deus cantamos o louvor;
Com Pedro vamos peregrinos
Em busca de um mundo melhor!
18. As pedras vivas se ajuntaram,
da lama o povo se elevou;
um povo unido em Jesus Cristo
é templo vivo do Senhor!
e grita o campo e a cidade:
viva São Pedro pescador!
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233 Paulo, ó Paulo

Fá

Paulo, ó Paulo,
Por que me queres perseguir?
- Senhor, Senhor,
Se precisas de mim, estou aqui!
1. Eu ia pela estrada de Damasco
Para a Igreja nascente perseguir,
A voz do Senhor falou mais alto
E eu não lhe pude resistir.
2. Fui posto a serviço da Palavra
E ai de mim se eu não evangelizar,
Pregando a tempo e contra tempo
Aquilo que Deus manda falar.
3. Fui preso e açoitado muitas vezes
Como sendo um grande malfeitor,
Mas não me senti envergonhado,
Unido à paixão do meu Senhor.
4. Com Cristo estou crucificado
E me sinto feliz vivendo assim,
Agora não sou mais eu que vivo,
É o Cristo que está vivendo em mim.
5. No amor combati o bom combate
Findei a luta e a minha fé guardei
E creio que o prêmio da justiça
Das mãos do Senhor receberei.
234 Mártires da caminhada Sim
Pai nosso,
Dos pobres marginalizados!
Pai nosso,
Dos mártires, dos torturados!
1. Teu nome é santificado
Naqueles que morrem defendendo a vida.
Teu nome é glorificado
Quando a justiça é nossa medida.
Teu reino é de liberdade,
De fraternidade, paz e comunhão.
Maldita toda violência,
Que devora a vida pela repressão. ôôô
2. Queremos fazer tua vontade.
És o verdadeiro Deus libertador.
Não vamos seguir as doutrinas
Corrompidas pelo poder opressor.
Pedimos-te o pão da vida,
O pão da segurança, o pão das multidões,
O pão que traz humanidade
Que constrói a vida em vez de canhões. ôôô
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3. Perdoa-nos quando por medo,
Ficamos calados diante da morte!
Perdoa e destrói os reinos
Em que a corrupção é a lei mais forte.
Protege-nos da crueldade,
Do esquadrão da morte, dos prevalecidos.
Pai nosso revolucionário,
Parceiro dos pobres, Deus dos oprimidos!
235 Canto dos mártires da terra - Rem
1. Venham todos, cantemos
Um canto que nasce da terra,
Canto novo de paz e esperança
Em tempos de guerra.
Neste instante há inocentes
Tombando nas mãos de tiranos.
Tomar a terra, ter lucro, matando:
São esses seus planos.
2. Lavradores, Raimundo, José,
Margarida, Nativo,
Assumir sua luta, seu sonho
Por nós é preciso,
Haveremos de honrar
Todo aquele que caiu lutando
Contra os muros e cercas da morte
Jamais recuando.
Eis o tempo de graça!
Eis o dia da libertação!
De cabeças erguidas,
De braços reunidos, irmãos!
Haveremos de ver, qualquer dia,
Chegando a vitória:
O povo nas ruas, fazendo a história,
Crianças sorrindo em toda nação! (bis)
3. Companheiros, no chão desta pátria
É grande a peleja,
No altar da Igreja, seu sangue,
Bem vivo, lateja.
Sobre as mesas de cada família
Há frutos marcados
E há flores vermelhas gritando
Por sobre os roçados.
4. Ó Senhor, Deus da vida,
Escute este nosso cantar,
Pois contigo o povo oprimido
Há de sempre contar.
Para além da injúria e da morte
Conduz nossa gente.
E seu reino triunfe na terra
Deste continente.
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FIÉIS FALECIDOS
236 Minha alegria

- Fá#m

Minha alegria é estar perto de Deus. (bis)
1. Porém agora estarei sempre convosco
Porque vós me tomastes pela mão.
2. Porém agora cantarei a vossa glória
Como um povo consagrado ao vosso amor.
237 A vida pra quem acredita
1. A vida pra quem acredita,
Não é passageira ilusão.
E a morte se torna bendita,
Porque é nossa libertação.
Nós cremos na vida eterna
E na feliz ressurreição.
Quando de volta à casa paterna
Com o Pai os filhos se encontrarão.
2. No céu não haverá tristeza,
Doença, nem sombra de dor.
E o prêmio da fé é a certeza
De viver feliz com o Senhor.
3. O Cristo será, neste dia,
A luz que há de em todos brilhar.
A ele imortal melodia
Os eleitos hão de entoar.
238 Todo aquele
Todo aquele que crê em mim
Um dia ressurgirá
E comigo então se assentará
À mesa do banquete do meu Pai.
1. Aos justos reunidos neste dia,
O Cristo então dirá:
"Ó venham gozar as alegrias
Que meu Pai lhes preparou".
2. A fome muitas vezes me abateu,
Fraqueza eu senti.
Você, dando o pão que era seu,
Mais ganharam para si.
3. E quando eu pedi um copo d'água,
Me deram com amor.
E mais, consolaram minha mágoa,
Ao me verem sofredor.
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4. Eu lembro que também estive preso:
Terrível solidão!...
Vocês aliviaram este peso
Com a sua compreensão.
5. O frio me castigava sem piedade,
Não tinha o que vestir.
Num gesto de amor e de bondade,
Vocês foram me acudir.
CIRCUNSTÂNCIAS ESPECIAIS
239 Senhor, quanto mais caminho - Lá
1. Senhor quanto mais caminho,
Mais vejo aumentar a estrada.
Tropeço por entre espinhos,
Num campo onde foi calada
A voz da libertação. (bis)
2. Mas me ergo, não vou sozinho,
Teus passos comigo vão.
Na terra será plantada
A paz que nos foi doada
Em cada fração de pão. (bis)
3. não posso ficar parado,
Teu corpo me dá coragem,
Teu sangue me traz a imagem
De tantos irmãos deixados
À imagem da salvação. (bis)
4. Teus passos irei seguindo,
A paz vou distribuindo
E o mundo evangelizado,
Será enfim transformado
E paz e em salvação. (bis)
240 Louvemos todos juntos (De repetição): - Sol
Louvemos todos juntos o nome do Senhor;
Por nós fez maravilhas, eterno é seu amor!
Louvemos pelo Cristo, que veio nos salvar;
Por nós deu o seu sangue, sem fim quis nos amar!
Louvemos por Maria, a mãe de todos nós;
Com ela venceremos, o inimigo mais atroz.
Louvemos com pandeiros, sanfonas, violões;
Louvemos com cirandas, com sambas e baiões.
Louvemos pela terra, que nos dá de comer;
A terra é de todos, pra todos deve ser.
Louvemos pelos pobres que vivem na união;
Na luta dos pequenos, Jesus se faz irmão!
(pode-se acrescentar versos conforme o acontecimento
celebrado, por exemplo, no dia em que se celebra um santo)
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241 Eu creio - Lá
Zé Vicente
1. Eu creio em Ti Deus-Pai,
Divino criador!
Eu creio em Ti, Deus-mãe,
Fonte do puro amor.
Eu creio em Ti, Deus-irmão,
Luz na escuridão,
Jesus libertador! (bis)
2. Não creio em Deus sem nome,
Sem rosto e sem lugar.
Não creio em Deus dos homens
Que vivem a escravizar.
Meu Deus é força de vida
E a classe oprimida
Vem firme livrar. (bis)
3. Creio na força nova
que vem da comunhão
Creio em Ti, companheiro,
Fiel de coração.
Eu creio em Ti, que foi morto,
Lutando disposto,
Por libertação! (bis)
242 Glorificado – Solm Zé Vicente
Glorificado seja
Bendito seja Jesus redentor.
1. De todos os cantos viemos
Para louvar o Senhor,
Pai de eterna bondade,
Deus vivo, libertador.
Todo o povo reunido
Num canto novo, um louvor.
2. Os pais e mãe de família
Venham todos celebrar
A força nova da vida
Vamos alegres cantar,
A juventude e as crianças
Todos reunidos no amor.
3. Lavradores e operários
Todo povo lutador,
Trazendo nas mãos os frutos
E as marcas de sofredor.
A vida e luta ofertamos
No altar de Deus Criador.
4. Do passado nós trazemos
Toda lembrança de quem
Deu sua vida e seu sangue
Como Jesus fez também.
No presente, todo o esforço
Por um futuro sem dor!
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243 Pelos caminhos da América - Rém
Pelos caminhos da América (3 vezes)
Latino América!
1. Pelos caminhos da América,
Há tanta dor, tanto pranto,
Nuvens, mistérios e encantos,
Que envolvem nosso caminhar.
Há cruzes beirando a estrada,
Pedras manchadas de sangue,
Apontando como setas
Que a liberdade é pra lá!...
2. Pelos caminhos da América,
Há monumentos sem rosto!
Heróis pintados, mau gosto,
Livros de história sem cor,
Caveiras de ditadores
Soldados tristes, calados,
Com olhos esbugalhados
Vendo avançar o Amor!
3. Pelos caminhos da América,
Há mães gritando qual loucas.
Antes que fiquem tão roucas,
Digam aonde acharão
Seus filhos mortos, levados
Na noite da tirania!
Mesmo que matem o dia,
Elas jamais calarão!
4. Pelos caminhos da América,
No centro do Continente,
Marcham punhados de gente
Com a vitória na mão!
Nos mandam sonhos, cantigas,
Em nome da liberdade.
Com o fuzil da verdade
Combatem firme o dragão!
5. Pelos caminhos da América,
Bandeiras de um novo tempo
Vão semeando no vento
Frases teimosas de Paz!
Lá, na mais alta montanha
Há um pau d'arco florido:
Um guerrilheiro querido
Que foi buscar o amanhã!
6. Pelos caminhos da América,
Há um índio tocando flauta,
Recusando a velha pauta
Que o sistema lhe impôs.
No violão, um menino,
E um negro toca tambores.
Há sobre a mesa umas flores
Pra festa que vem depois!
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244 Guaranis
Ah! quero ouvir a serenata
Ver crescer as nossas matas
tocar um violão.
Ah! meu amigo vem cantar
Pois o dia vai raiar
E morar nesta canção.
Ah! que saudade do poeta
do artista, do profeta
que o tempo eternizou.
Ah! como eu falei de flores
liberdade, beija-flores
que meu coração sonhou.
Ah! ver crianças pelas praças
paz e pipa, pão de graça
como cheiro de hortelã.
Ah! água pura ali na fonte
e a gente olhar os montes
Sem ter medo do amanhã.
Ah! o meu lindo continente
Que fez o sangue semente
Para ver o sol nascer.
Ah! nossas matas tão bonitas
Verdes mares, canto a vida
Quando o dia amanhecer.
Ah! quanta luta na fronteira
tanta dor na cordilheira
Que o condor não voou.
Ah! dança e terra guaranis
De uma raça tão feliz
Que o homem dizimou.
Ah! vou nos passos de um menino,
No meu coração latino,
A esperança tem lugar.
Ah! quando bate a saudade,
abre as asas liberdade
Que não para de cantar. (bis)
245 Momento novo - Mim Ernesto B. Cardoso
1. Deus chama a gente pra um momento novo
De caminhar junto com seu povo.
É hora de transformar o que não dá mais:
Sozinho, isolado, ninguém é capaz.
Por isso vem!
Entra na roda com a gente, também!
Você é muito importante! (Vem!) (bis)
2. Não é possível crer que tudo é fácil,
Há muita força que produz a morte,
gerando dor, tristeza e desolação.
É necessário unir o cordão.
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3. A força que hoje faz brotar a vida
Atua em nós pela sua graça
É Deus que nos convida pra trabalhar,
O amor repartir e as forças juntar.

246 Com a vida cara - Rém Jocy Rodrigues
Com a vida cara a gente fica sem dormir,
Pensando como vai comer,
Pensando como pode se vestir.
1. O mestre ensina a gente olhar os passarinhos,
Que não têm roça plantada,
Nem dispensa nos seus ninhos.
A todos eles Deus fornece o alimento.
A seus filhos prediletos há de dar, também, sustento.
2. O mestre ensina a agente olhar as florzinhas
Que não fiam, que não tecem,
Que não têm agulha nem linha.
Nem Salomão teve roupa igual à delas,
E o Senhor que é nosso Pai,
Nos dará roupas mais belas.
3. O mestre ensina não ficar desesperado,
Não cansar de trabalhar, não viver preocupado.
Ele deseja que vivamos com alegria,
Enfrentando com coragem o sofrer de cada dia.
247 Bom Jesus da pobreza – Ré
1. Bendito louvado seja
O bom Jesus da pobreza. (bis)
- Se os pobres não trabalharem
Os ricos não têm nobreza. (bis)
2. Meu bom Jesus da pobreza
Defendei-nos dos ladrões, (bis)
- Que nos expulsam da terra
Pra enricar com o sertão. (bis)
3. Bom Jesus, dai terra aos pobres
Que vivem aos emboléus, (bis)
- Mandai outro conselheiro
Que proclame o jubileu. (bis)
4. Bom Jesus samaritano
Livrai-nos desta aflição, (bis)
- Dai-nos terra, água, saúde
Pra ganharmos nosso pão. (bis)
5. Ofereço este bendito
Pro Senhor que está na cruz. (bis)
- Que nos leve até na glória,
Para sempre. Amém. Jesus!

276/505

248 Nossa alegria - Mi
1. Nossa alegria é saber que um dia
Todo este povo se libertará;
Pois Jesus Cristo é o Senhor do mundo,
Nossa esperança realizará. (bis)
2. O Cristo veio libertar os pobres
E ser cristão é ser libertador.
Nascemos livres pra crescer na vida
Não pra ser pobres, nem viver na dor. (bis)
3. Vejo no mundo tanta coisa errada,
A gente pensa em desanimar.
Mas quem tem fé sempre está com Cristo.
Tem esperança e força pra lutar. (bis)
4. Não diga nunca que Deus é culpado
Quando na vida o sofrimento vem.
Vamos lutar que o sofrimento passa
Pois Jesus Cristo já venceu também. (bis)
5. Libertação se encontra no trabalho,
Mas há dois modos de se trabalhar:
Há quem trabalha escravo do dinheiro,
Há quem procura o mundo melhorar. (bis)
6. E, pouco a pouco, o tempo vai passando,
A gente espera a libertação.
Se a gente luta ela vai chegando,
Se a gente espera ela não chega não.(bis)
249 É madrugada (levanta povo) (Manelão) - Ré M
É madrugada, levanta povo!
A luz do dia vai nascer de novo!
Rompe as cadeias, abre o coração,
vamos dar as mãos, já e reino do povo!
O povo agora é senhor da história,
somos rebentos desta nova era.
A liberdade, a fraternidade
São as bandeiras desta nova terra!
1. Terra regada com sangue e com pranto
História marcada de sonhos e desencantos
Sementes plantadas pelas mãos do Senhor do mundo
Brotando a justiça rompendo as cercas do latifúndio.
2. Me corre nas veias as dores da humanidade
Mas brilha em meu peito a estrela da liberdade.
Levanta, meu povo! Jesus é o Senhor da história!
Meu canto é reflexo do sol dessa nova aurora!
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250 Liberdade Mi Gr. Magis - Fá M
1. Liberdade vem e canta
e saúda este novo sol que vem.
Canta com alegria o escondido amor
que no peito tem
Mira o céu azul
espaço aberto pra te acolher (bis)
2. Liberdade vem e pisa
este firme chão de verde ramagem.
Canta louvando as flores
Que ao bailar do vento fazem sua mensagem
Mira estas flores,
abraço aberto pra te acolher. (bis)
3. Liberdade, vem e pousa
Nesta dura América triste e vendida
canta com os teus gritos
nossos filhos mortos e a paz ferida!
Mira este lugar,
desejo aberto pra te acolher. (bis)
4. Liberdade, liberdade,
és o desejo que nos faz viver,
és o grande sentido
de uma vida pronta para morrer.
Mira o nosso chão
banhado em sangue pra reviver
Mira a nossa América
banhada em morte pra renascer. (bis)
251 Acorda América - Fá
Acorda América, chegou a hora de levantar,
O sangue dos mártires fez a semente se espalha. (bis)
1. Nestes campos, nestas planícies,
Nestes pampas e caatingas,
Destas raízes entrelaçadas de etnias tão misturadas.
É assim meu povo, é a nossa América Latina.
2. Meu irmão índio, meu irmão, meus latinos companheiros,
Nós somos vítimas da violência das dependências de um império estrangeiro.
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252 Escuta, ó povo - Mi
1. Escuta, ó povo, a canção da alegria,
O canto novo que prepara um novo dia.
Vem, canta, luta cantando,
Vive forjando um novo chão,
Em que nós todos viveremos
Sendo irmãos.
2. Se em teu caminho só encontras a tristeza,
Segue conosco na esperança e na certeza.
253 Utopia - Mi
1. Quando o dia da paz renascer
Quando o sol da esperança brilhar,
Eu vou cantar!
Quando o povo nas ruas sorrir
E a roseira de novo florir,
Eu vou cantar!
Quando as cercas caírem no chão,
Quando as mesas se encherem de pão
Eu vou cantar!
Quando os muros que cercam os jardins,
Destruídos, então, os jasmins
Vão perfumar!
Vai ser tão bonito se ouvir a canção,
Cantada de novo.
No olhar do homem a certeza do irmão:
Reinado do Povo.
2. Quando as armas da destruição
Destruídas em cada nação,
Eu vou sonhar!
E o decreto que encerra a opressão,
Assinado só no coração
Vai triunfar!
Quando a voz da verdade se ouvir
E a mentira não mais existir,
Será, enfim,
Tempo novo de eterna justiça,
Sem mais ódio, sem sangue ou cobiça:
Vai ser assim!
254 Caminhando e cantando (Vandré) - Rém
1. Caminhando e cantando e seguindo a canção.
Somos todos iguais, braços dados ou não.
Nas escolas, nas ruas, campos, construções,
Caminhando e cantando e seguindo a canção.
Vem, vamos embora que esperar não é saber.
Quem sabe faz a hora, não espera acontecer! (bis)
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2. Pelos campos há fome em grandes plantações,
Pelas ruas marchando indecisos cordões,
Ainda fazem da flor seu mais forte refrão
E acreditam nas flores vencendo o canhão.
3. Há soldados, armados, amados ou não,
Quase todos perdidos de armas na mão.
Nos quartéis lhes ensinam antigas lições
De morrer pela pátria e viver sem razão.
4. Nas escolas, nas ruas, campos, construções,
Somos todos soldados armados ou não.
Caminhando e cantando e seguindo a canção,
Somos todos iguais, braços dados ou não.
5. Os amores na mente, as flores no chão
A certeza na frente, a história na mão.
Caminhando e cantando e seguindo a canção,
Aprendendo e ensinando uma nova lição.
255 Pão em todas as mesas Ré Zé Vicente
A mesa tão grande vazia
de amor e de paz - de paz!
Onde a luxo de alguns
Alegria não há - jamais!
A mesa da eucaristia
Nos quer ensinar - a, a,
Que a ordem de Deus nosso Pai,
É o pão partilhar.
Pão em todas as mesas
Da páscoa a nova certeza:
A festa haverá
E o povo a cantar, aleluia!
As forças da morte: a injustiça
E a ganância de ter - de ter.
Agindo naqueles que impedem
O pobre viver - viver.
Sem terra trabalho e comida,
A vida não há - não há.
Quem deixa assim e não age,
A festa não vai celebrar.
Irmãos companheiros na luta,
Vamos dar as mãos - as mãos
Na grande corrente do amor,
Na feliz comunhão! - irmãos.
Unindo a peleja e a certeza,
Vamos construir - aqui
Na terra o projeto de Deus:
Todo o povo a sorrir!
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Que em todas as mesas do pobre,
Haja festa de pão - de pão.
E as mesas dos ricos, vazias,
Sem concentração! - de pão!
Busquemos aqui nesta mesa
Do pão redentor do céu - do céu,
A força e a esperança
Que faz todo o povo ser Deus!
Bendito o ressuscitado,
Jesus vencedor - ô, ô,
No pão partilhado, a presença
Ele nos deixou - deixou!
Bendita é a vida nascida
De quem se arriscou - ô, ô,
Na luta pra ver triunfar
Neste mundo o amor!
256 Deus te salve! (Comunidade sofredores da rua)
1. Deus te salve casa santa,
Casa santa do Senhor,
Onde os pobres se reúnem
Na justiça e no amor.
2. Deus te salve terra livre
Conquistada em união,
Pra servir como morada
e produzir nosso pão.
3. Deus te salve santa Ceia
celebrada entre os irmãos,
no altar da liberdade
da partilha e comunhão.
4. Salve, salve ó Deus da vida,
vencedor da escravidão;
o teu nome é alegria
luz, verdade, paz, perdão.
5. Deus te salve a luz do dia,
salve o sol e salve o mar;
Deus te salve a estrela-guia
que na noite vem brilhar.
257 É bonita demais - Lá M - Zé Vicente
É bonita demais, é bonita demais
A mão de quem conduz a bandeira da paz.
1. É paz verdadeira que vem da justiça irmão,
É a paz da esperança que nasce de dentro do coração! (bis)
2. É a paz da verdade, da pura irmandade do amor,
Paz da comunidade que busca a igualdade, ô,ô,ô! (bis)
3. Paz é a graça presente, na vida da gente de fé
Paz do onipotente Deus da nossa frente Javé! (bis)
(no bis se canta Axé).
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258 Ó que coisa bonita - Ré
1. Ó que coisa bonita! (bis)
Deus Pai libertador,
Criar negra cor.
Ó que coisa bonita!
2. Ó que coisa bonita! (bis)
Jesus é nosso irmão,
Sem separação.
Ó que coisa bonita.
3. Ó que coisa bonita! (bis)
O Espírito, a fé,
A força do axé.
Ó que coisa bonita.
4. Ó que coisa bonita (bis)
Mãe por Deus escolhida,
Negra Aparecida.
Ó que coisa bonita.
5. Ó que coisa bonita! (bis)
Celebrar o Deus da vida,
Com festa e comida.
Ó que coisa bonita.
6. Ó que coisa bonita! (bis)
Esta reza, esta festa,
clamor de justiça.
ó que coisa bonita!
259 Axé (Irá chegar) - Ré Mim Vera Lúcia Nascimento
Irá chegar um novo dia
um novo céu, uma nova terra
um novo mar.
E neste dia
os oprimidos
numa só voz a liberdade
irão cantar.
1. Na nova terra, o negro não vai ter corrente,
E o nosso índio vai ser visto como gente.
Na nova terra, o negro, o índio e o mulato,
O branco e todos vão comer do mesmo prato.
2. Na nova terra os povos todos irmanados
Com sua cultura e direitos respeitados,
farão da vida um bonito amanhecer
com igualdade no direito de viver.
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260 Meu Quilombo tá lindo
Meu Quilombo tá lindo (bis)
Falta você
- Vou chamar Zumbi pra vim ver
- Vou chamar Anastácia pra vim ver
(acrescentar o nome de outras testemunhas...)
- Quero ver a negrada responder
- Quem não viu há de se arrepender
261 Glória da congada - Ré
Tá caindo fulô, ê tá caindo fulô,
Tá caindo fulô, ê tá caindo fulô.
Lá do céu, cai na terra, ê tá caindo fulô,
Lá no céu, cai na terra, ê tá caindo fulô
Glória a Deus, glória a Deus,
ê glória a Deus, glória a Deus
Glória a Deus, glória a Deus,
ê glória a Deus, glória a Deus
Glória ao Pai, glória ao Filho,
glória ao Espírito Santo
Glória ao Pai, glória ao Filho,
glória ao Espírito Santo
Tá caindo fulô...
262 Oferenda negra
Minha negra vontade de viver
O que tenho, hoje trago pra te oferecer
Fé em Deus, no passado, no irmão,
Fé na vida, futuro, comunhão.
Esperança, desejo, nostalgia,
Meu Quilombo total rever um dia.
Caridade, justiça, piedade,
Acolhida, perdão, fraternidade.
Resistência, cultura, acarajé,
vida plena, hoje e sempre meu Axé.
Nossa luta, Senhor, vem transformar,
em pão nosso que nunca há de faltar.
263 Ei Zumbi - Ré
Ei, ei, Zumbi,
Zumbi ganga meu rei
Você não morreu,
Você está em mim.
1. Ei, Zumbi, seu povo não esqueceu
a luta que você deixou prosseguir.
Ei, ei Zumbi, os novos quilombos,
com seus quilombolas, lutam pra resistir.
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2. Ei, Zumbi, seu sangue semeou
coragem em nossa gente com luta com fervor.
Ei Zumbi, a luta é a mesma,
mudou só o cenário, a roupa e a cor.
3. Ei, Zumbi, a nossa terra fértil
outros como você também trabalham ao chão
E muitos tombarão, enquanto houver luta
pela libertação.
264 Mocambos
O grande fogo que queimou
os mocambos e as plantações
não queimou a consciência
nem os anseios do coração.
1. Lá na serra da barriga
negros viviam em liberdade
lá plantavam, lá colhiam,
existia a liberdade.
2. O produto do trabalho
entre todos dividiam
Se juntavam para lutar
suas terras defendiam.
3. Quase cem anos de guerra
que Palmares resistiu
mas os canhões dum grande exército
a terra livre destruiu.
265 Canto da três raças - Rém
Paulo Pinheiro e Mauro Duarte
Ninguém ouviu
Um soluçar de dor
No canto do Brasil
Um lamento triste
sempre ecoou
Desde que o índio guerreiro
Foi pro cativeiro
E de lá cantou.
Negro entoou
Um canto de revolta
Pelos ares
Do Quilombo dos Palmares
Onde se refugiou.
Fora a luta dos inconfidentes
Pela quebra das correntes
Nada adiantou
E de guerra em paz
De paz em guerra
Todo o povo desta terra
Quando pode cantar,
Canta de dor. ô, ô, ô...
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Ecoa noite e dia
É ensurdecedor
Ai, mas que agonia
O canto do trabalhador
Esse canto que devia
Ser um canto de alegria
Soa apenas como um soluçar de dor.
ô, ô, ô...
266 Negro nagô - Sol M
1. Eu vou tocar minha viola
eu sou um negro cantador
O negro canta, deita e rola
lá na senzala do senhor.
Dança aí negro nagô (4x)
2. Tem que acabar com esta história
de negro ser inferior
0 negro é gente e quer escola
quer dançar samba e ser doutor.
3. O negro mora em palafita
não é culta dele, não senhor,
a culpa é da abolição
que veio e não libertou.
4. Vou botar fogo no engenho
aonde o negro apanhou
o negro é gente como outro
quer ter carinho e quer amor.
267 Ofertório negro
Missa dos Quilombos
Trazemos no olhos,
as águas dos rios,
o brilho dos peixes,
a sombra da mata,
o orvalho da noite,
o espanto da caça,
a dança dos ventos,
a luz de prata,
trazemos nos olhos
o mundo, Senhor!
O som do atabaque
marcando a cadência
dos negros batuques
nas noites imensas
da África negra,
da negra Bahia,
das Minas Gerais,
os surdos lamentos,
calados tormentos,
acolhe Olorum!
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268 Eu olhei pro céu Reginaldo Veloso – “louvor das três raças”
Eu olhei pro céu,
Eu vi um jasmim,
É louvor sem fim.
Olorum, meu Pai!
Olorum, meu Pai!, (coro ritmado)
É louvor sem fim,
Eu olhei pro céu,
Eu vi um jasmim.
Olê – lê – ô, olê – lê – á
Olê – lê – ô, olê – lê – á
Olê – lê – á, olê – lê – ô
Olê – lê – á, olê – lê – ô
Eu olhei pro céu,
Eu vi uma estrela,
Oi que coisa bela,
Sarava, Jesus!
Sarava, Jesus!
Oi que coisa bela!
Eu olhei pro céu,
Eu vi uma estrela.
Olê – lê – ô, olê – lê – á
Olê – lê – ô, olê – lê – á
Olê – lê – á, olê – lê – ô
Olê – lê – á, olê – lê – ô
Eu olhei pro céu,
Eu vi uma flor,
Era o eterno amor,
O Divino Espírito!
O Divino Espírito!
Era o eterno amor!
Eu olhei pro céu,
Eu vi uma flor,
Olê – lê – ô, olê – lê – á
Olê – lê – ô, olê – lê – á
Olê – lê – á, olê – lê – ô
Olê – lê – á, olê – lê – ô
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269 Lá vem
Lá vem das senzalas de ontem...
Lá vem das senzalas de hoje
Oferta
Que é de sangue e suor
De um povo em clamor,
Que quer cantar!
Obá, obá, obá
Recebe, Olorum, nossos dons.
Recebe, ó Tupã, nossos dons.
Recebe, ó Deus, nossos dons.
Oba, oba, oba
Recebe, Senhor, pão e vinho
Obá, obá, obá – ô
As conquistas de um povo a caminho.
Lá vem das aldeias de ontem...
Lá vem das aldeias de hoje
Oferta
De fé e resistência
De um povo que pena,
Mas quer livre brincar!
Lá vem das favelas de ontem...
Lá vem das favelas de hoje
Oferta
De uma luta sem trégua
De uma gente que espera,
E quer livre dançar!
Lá vem dos calvários de ontem...
Lá vem dos calvários de hoje
Oferta
Das vitórias do novo,
Que é de Cristo e do povo,
Que quer livre louvar!
270 Os pés tolerados
Os pés tolerados na roda de samba,
o corpo domado nos ternos do congo,
inventam na sombra a nova cadência,
rompendo cadeias, forçando caminhos,
ensaiam libertos
a marcha do povo,
a festa dos negros, acolhe Olorum!
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271 Senhor Deus dos aflitos,
ouve nossos gritos, Senhor!
1. Negro, índio empobrecido,
A morrer neste meu chão
Nosso povo desespera
De esperar libertação.
2. Dandara, Nelson Mandella,
Ganga Zumbarei Zumbi,
Luther King, Menininha,
Felipa, Luiza Mahin
3. Das senzalas, das favelas,
do Brasil, do mundo inteiro,
Escuta o clamor do negro
Ó Senhor, Deus justiceiro.
272 Um abraço negro - Ré
Um abraço negro,
um sorriso negro
traz felicidade.
Negro sem emprego
Fica sem sossego
Negro é a raiz da liberdade
Negro é uma cor de respeito.
Negro é a inspiração
Negro é silêncio, é luta
Negro é solução
Negro que já foi escravo
Negro é a voz da verdade
Negro é o destino e amor
Negro também é saudade.
273 O que é, O que? Gonzaguinha
Eu fico com a pureza da resposta das crianças:
é a vida, é bonita e é bonita!
Viver e não ter a vergonha de ser feliz
Cantar, e cantar e cantar
a beleza de ser um eterno aprendiz (ai meu Deus)
eu sei que vida devia ser bem melhor e será.
Mas isso não impede que eu repita:
é bonita, é bonita e é bonita.
Mas e a vida, e a vida o que é?
Diga lá meu irmão.
Ela é a batida de um coração.
Ela é uma doce ilusão, ê, ô.
Mas e a vida, ela é maravilha ou é sofrimento?
Ela é alegria, ou lamento?
O que é, o que é, meu irmão?
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Há quem fale que a vida da gente
é um nada no mundo,
é uma gota, é um tempo
que não dá um segundo.
Há quem fale que é um divino mistério profundo,
é o sopro do Criador,
numa atitude repleta de amor.
Você diz que é luta e prazer.
Ele diz que a vida é viver.
Ela diz que o melhor é morrer
pois amada não é e o verbo é sofrer.
Eu só sei que confio na moça
e na moça eu ponho a força da fé.
Somos nós que fazemos a vida,
Como der, ou puder, ou quiser...
Sempre desejada, por mais que esteja errada.
Ninguém quer a morte,
Só saúde e sorte.
E a pergunta roda, e a cabeça agita.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças:
é a vida, é bonita e é bonita.

274 Viola enluarada (Marcos Valle - Paulo Sérgio Valle)
A mão que toca um violão, se for preciso vai à guerra,
Mata o mundo, fere a terra.
A voz que canta uma canção,
Se for preciso canta um hino, louva a morte.
Viola em noite enluarada no sertão é como espada,
esperança de vingança.
O mesmo pé que dança um samba,
se preciso vai à luta, capoeira.
Quem tem de noite a companheira,
sabe que a paz é passageira.
Pra defendê-la se levanta e grita: "eu vou"!
Mão-violão-canção-espada e viola enluarada
Pelos campos e cidades
Porta-bandeira, capoeira
Desfilando vão cantando: liberdade.
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275 Porta-estandarte
Olha que a vida é tão linda
e se perde em tristezas assim
desce o teu rancho cantando essa tua esperança sem fim
deixa que a tua certeza se faça do povo a canção
prá que teu povo cantando
teu canto ele não seja em vão.
Eu vou levando a minha vida enfim
cantando, e canto sim
e não cantava se não fosse assim
levando prá quem ouvir
certezas e esperanças prá trocar
por dores e tristezas que bem sei
um dia ainda vão findar
um dia que vem vindo e que eu vivo prá cantar
na avenida, girando, estandarte na mão
prá anunciar.
276 O sal da terra (Beto Guedes - Ronaldo Bastos)
1. Anda, quero te dizer nenhum segredo
falo nesse chão da nossa casa
vem que tá na hora de arrumar.
2. Tempo, quero viver mais duzentos anos,
Quero não ferir meu semelhante
Nem por isso quero me ferir.
3. Vamos precisar de todo mundo
Pra banir do mundo a opressão
Para construir a vida nova
Vamos precisar de muito amor
A felicidade mora ao lado
E quem não é tolo pode ver.
4. A paz na terra amor
O pé na terra
A paz na terra amor O sal da terra.
5. És o mais bonito dos planetas
Vão te maltratando por dinheiro
Tu, que és a nave nossa irmã.
6. Canta, leva tua vida em harmonia
E nos alimenta com teus frutos
Tu que és do homem a maçã.
7. Vamos precisar de todo mundo
um mais um, é sempre mais que dois
pra melhor juntar as nossas forças
É só repartir melhor o pão
Recriar o paraíso agora,
Para merecer quem vem depois.
8. Deixa nascer o amor
deixa fluir o amor
deixa crescer o amor
deixa viver o amor.
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277 Cio da terra - Lám
(Chico Buarque - Dt 8,7-10)
Debulhar o trigo
Recolher cada bago do trigo
Forjar do trigo o milagre do pão
E se fartar de pão.
Decepar a cana
Recolher a garapa da cana
Roubar da cana a doçura do mel
Se lambuzar de mel...
Afagar a terra
Conhecer os desejos da terra
Cio da terra propício à estação
E fecundar o chão...
278 Bendito dos romeiros da terra - Mib
1. Bendita e louvada seja
Esta santa romaria
Bendito o povo que marcha
Bendito o povo que marcha
Tendo Cristo como guia. (bis)
Sou, sou teu, Senhor,
Sou povo novo, retirante, lutador;
Deus dos peregrinos,
Dos pequeninos, Jesus Cristo redentor.
2. No Egito antigamente
No meio da escravidão
Deus libertou o seu povo
Hoje ele passa de novo
Gritando a libertação. (bis)
3. Para a terra prometida
O povo de Deus marchou
Moisés andava na frente,
Hoje Moisés é a gente
Quando enfrenta o opressor. (bis)
4. Caminheiros na estrada
Muita cerca prende o chão
Todo arame e porteira
Merecem corte e fogueira
São frutos da maldição. (bis)
5. Quem é fraco, Deus dá força
Quem tem medo sofre mais,
Quem se une ao companheiro
Vence todo cativeiro
É feliz e tem a paz. (bis)
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6. Mãos ao alto, voz unida
Nosso canto se ouvirá
Nos caminhos do sertão
Clamando por terra e pão
Ninguém nos calará. (bis)
279 Romaria (Renato Teixeira) - Mib
1. É de sonho e de pó o destino de um só
feito eu perdido em pensamento sobre meu cavalo.
É de laço e de nó, de gibeira e jiló
esta vida comprida a sol.
Sou caipira, pirapora, Nossa, Senhora de Aparecida,
Ilumina, mina escuta e funda, trem da minha vida. (bis)
2. O meu pai foi peão, minha mãe solidão,
Meus irmãos perderam-se na vida em busca de aventura.
Descansei e joguei, investi, desisti.
Se há sorte, não sei, nunca vi.
3. Me disseram, porém, que eu viesse aqui
para pedir em romaria e prece paz nos desaventos.
Como eu não sei rezar, só queria mostrar
meu olhar, meu olhar, meu olhar.
280 Baião do peregrino sofredor
Já chegou a hora
Tempo de alegria
Festa dos pequenos
Nesta grande romaria!
1. Bendita seja esta marcha
Dos pobres, dos sofredores
Romeiros de São Francisco
De Jesus os seguidores. (bis)
2. Das favelas e dos becos
Do abandono nós chegamos
E a Ti nosso Deus clemente
Reunidos nós clamamos! (bis)
3. Deserdados desta terra
Pela força da ambição
Vem, Senhor, fazer justiça
Aos pobres desta nação. (bis)
4. No corpo trazendo as marcas
Do sofrimento e da dor
Na alma trazendo a força
Do Cristo, nosso Senhor. (bis)
5. De ladrões e preguiçosos
Somos sempre acusados
Da riqueza que criamos
Nós somos recompensados. (bis)
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6. Nas cadeias torturados
Nos tribunais, sem defesa
Deus da vida e liberdade
Vem salvar nossa pobreza. (bis)
7. Menores, negros, mulheres
Deficientes, pisados...
Reunidos na irmandade
Nós seremos libertados (bis)
8. Com Jesus, servo bendito
Com Maria, mãe das Dores
Com os mártires, nossos santos
Seremos libertadores. (bis)
9. Nossa festa toma conta
Da cidade e do sertão
A força nova da vida
Brota em cada coração! (bis)
281 O povo de Deus - Ré
1. O povo de Deus no deserto andava,
Mas à sua frente alguém caminhava.
O povo de Deus era rico de nada,
Só tinha esperança e o pó da estrada.
Também sou teu povo, Senhor,
E estou nesta estrada.
Somente a tua graça
Me basta e mais nada.
2. O povo de Deus, também, vacilava,
Às vezes custava a crer no amor.
O povo de Deus chorando rezava,
Pedia perdão e recomeçava.
Também sou teu povo, Senhor,
E estou nesta estrada.
Perdoa se às vezes,
Não creio em mais nada.
3. O povo de Deus, também, teve fome.
E tu lhe mandaste o pão lá do céu.
O povo de Deus cantando deu graças,
Provou teu amor, teu amor que não passa.
Também sou teu povo, Senhor,
E estou nesta estrada.
Tu és alimento
Nesta caminhada.
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4. O povo de Deus ao longe avistou
A terra querida que o amor preparou.
O povo de Deus corria e cantava,
E nos seus louvores teu poder proclamava.
Também sou teu povo, Senhor,
E estou nesta estrada,
Cada dia mais perto
Da terra esperada.
282 Tem certos dias
(Chico Buarque e Vinícius de Morais)
1. Tem certos dias em que penso em minha gente
E sinto assim todo o meu peito se apertar,
Porque parece que acontece de repente
Como um desejo de eu viver, sem me notar
Igual a como quando eu passo no subúrbio,
Eu muito bem, vindo de trem de algum lugar,
E aí me dá, como um inveja desta gente
Que vai em frente, sem ter com quem contar.
2. São casas simples com cadeiras na calçada
E na fachada, escrito em cima que é um lar,
Pela varanda, flores tristes e baldias
Como a alegria que não tem onde encostar.
E ai me dá uma tristeza no meu peito
Feito um despeito de eu não ter como lutar,
E eu que não creio, peço a Deus, por minha gente,
É gente humilde, que vontade de chorar.
283 Ó gente que casa é esta?
Ó gente que casa é esta (bis)
Casa de grande valor, (bis)
Pois aqui será lembrada (bis)
A memória do Senhor.
Jesus Santíssimo,
Ó Deus, amado!
Dá-nos tua bênção,
Nós aqui somos chegados.
284 Gracias a la vida
Gracias a la vida que me ha dado tanto
Me dio dos luceros que cuando los abro
Perfecto distingo lo negro del blanco
Y en el alto cielo su fondo estrellado:
Y en las multitudes el hombre que yo amo.
Gracias a la vida que me ha dado tanto
Me ha dado el oido que en todo su ancho
Graba noche y dias grillos y canarios:
Marillos turbinas chubazcos
Y la voz tan tierna de mi bien amado.
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Gracias a la vida que me ha dado tanto
Me ha dado el sonido y el abecedario
Con el las palabras que pienso y declaro
Madre amigo hermano y luz alumbrando
La ruta del alma del que estoy amando.
Gracias a la vida que me ha dado tanto
Me ha dado la marcha de mis pies cansados
Con ellos anduve ciudades e charcos
Playas y desiertos montañas y llanos
Y la casa tuya tu calle y tu patio.
Gracias a la vida que me ha dado tanto
Me dio el corazon que agita su marco
Cuando miro el fruto del cerebro humano
Cuando miro el bueno tan leios del malo
Cuando miro el fondo de tus oios claros.
Gracias a la vida que me ha dado tanto
Me ha dado la risa y me ha dado el illanto
Asi yo distingo dicha de quebranto
Los dos materiales que formam mi canto
Y el canto de ustedes que es el mismo canto
Y el canto de todos que es mi proprio canto
285 Por um dia de graça (Chico Buarque) - Lá
Um dia...
Um dia, meus olhos inda hão de ver
na luz do olhar do amanhecer
sorrir o dia de graça.
Poesias brindando essa manhã feliz
O mal cortado na raiz
Do jeito que o Mestre sonhava.
O não chorar, (ai o não chorar)
E o não sofrer se alastrando
No céu da vida o amor vibrando
A paz reinando em santa paz.
Em cada palma de mão,
Cada palmo de chão,
Sementes de felicidade,
O fim de toda a opressão,
O cantar com emoção
Raiou a liberdade.
Chegou, chegou ôô
O áureo tempo de justiça
Ao esplendor de preservar a natureza
Respeito a todos os artistas
A porta aberta ao irmão
De qualquer chão, de qualquer raça,
O povo todo em louvação
Por este dia de graça.
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286 Os meninos em volta da fogueira - Martinho da vila
Os meninos em volta da fogueira
Vão aprender coisas de sonho e de verdade
Vão perceber como se ganha uma bandeira
E vão saber o que custou a liberdade.
Palavras são palavras, não são trovas
Palavras desse tempo sempre novo
Lá os meninos aprenderam coisas novas...
E até já dizem que as estrelas são do povo. (bis)
Já que os homens permanecem lá no alto
Com suas contas engraçadas de somar
Não se aproximam das favelas nem dos campos
E têm medo de tudo que é popular. (bis)
Mas os meninos desse continente novo
Hão de saber fazer história e ensinar (bis)
287 Maria, Maria – Mi Milton Nascimento
Maria, Maria é um dom,
Uma certa magia
Uma força que nos alerta
Uma mulher que merece
Viver e amar como outra
Qualquer do planeta.
Maria, Maria é o som
É a cor, é o suor
É a dose mais forte, lenta
De uma gente que ri
Quando deve chorar
E não vive apenas agüenta.
Mas é preciso ter força
É preciso ter raça
É preciso ter gana, sempre
Quem traz no corpo a marca
Maria, Maria
Mistura a dor e a alegria.
Mas é preciso ter manha
É preciso ter raça
É preciso ter sonho sempre
Quem traz na pele essa marca
Possui a estranha mania
De ter fé na vida.
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288 Planeta água Guilherme Arantes
Água que nasce na fonte serena do mundo
E que abre o profundo grotão...
Água que faz inocente riacho
E deságua na corrente do ribeirão
Águas escuras dos rios
Que levam a fertilidade ao sertão.
Águas que banham aldeias
E matam a sede da população.
Águas que caem das pedras
No véu das cascatas, ronco do trovão,
E depois dormem tranqüilas
No leito dos lagos...
Terra, planeta água
Água dos igarapés
Onde Iara Mãe-d'água é misteriosa canção.
Água que o sol evapora,
Pro céu vai embora virar nuvens de algodão.
Gotas de água da chuva,
Alegre arco-íris sobre a plantação.
Gotas de água da chuva,
Tão triste, são lágrimas na inundação.
Águas que movem moinhos
São as mesmas águas que encharcam o chão,
E sempre voltam, humildes,
Pro fundo da terra.
Terra, planeta água
289 Solo le pido a dios - Leon Gieco - Argentina
Sólo le pido a Dios
Que el dolor no me sea indiferente,
Que la reseca muerte no me encuentre
Vacío y solo sin haber hecho lo suficiente.
Sólo le pido a Dios
Que lo injusto no me sea indiferente,
Que no me abofeteen la otra mejilla
Después de que una garra me arañó esta suerte.
Sólo le pido a Dios
Que la guerra no me sea indiferente:
Es un monstro grande y pisa fuerte
Toda la pobre inocencia de la gente.
Sólo le pido a Dios
Que el engaño no me sea indiferente.
Si un traidor puede más que unos cuantos,
Que esos cuantos no lo olviden fácilmente.
Sólo le pido a Dios
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Que el futuro no me se indiferente.
Deshuciado está el que tiene que marchar
A vivir una cultura diferente.
Sólo le pido a Dios
Que la guerra no me sea indiferente:
Es un monstro grande y pisa fuerte
Toda la pobre inocencia de la gente.
290 Sou menino, sou menina (Galera geral) – Sol R. Veloso CD “Vida” f. 11
Sou menino moço, sou!
Sou menina moça, sou! (bis)
Sou a vida chegando e pedindo passagem
Sou o sonho, a esperança e a miragem...
Sou protesto e mudança e coragem! (bis)
Sou protesto e mudança e coragem! (bis)
Sou protesto e mudança e coragem! (bis)
Sou botão que se abre, sou!
Eu sou flor que se cheira, sou!
Passarinho que canta, eu sou diabo, eu sou santo...
Tua Igreja eu enfeito e te espanto...
Eu te inspiro e confundo e me encanto! (bis)
Eu te inspiro e confundo e me encanto! (bis)
Eu te inspiro e confundo e me encanto! (bis)
Sou forró, sou pagode, sou!
Eu sou funk e sou reggae, sou! (bis)
Juventude a caminho do reino da vida...
Eu procuro a moeda perdida...
Vou pra terra que foi prometida! (bis)
Vou pra terra que foi prometida! (bis)
Vou pra terra que foi prometida! (bis)
Yô Yô Yô Yô Yô Yô lê lêlê!
Yô Yô Yô Yô Yô Yô lê lêlê!
Eu sou mais é o amor, quero viver! (bis)
Eu sou mais é o amor, quero viver! (bis)
Eu sou mais é o amor, quero viver! (bis)
Yô Yô Yô Yô Yô Yô lê lêlê!
Yô Yô Yô Yô Yô Yô lê lêlê!
É a galera geral que vai vencer!
É a galera geral que vai vencer!
É a galera geral que vai vencer!
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291 Galera da fraternidade sol R. Veloso CD “Vida” f. 5
Minha galera é a galera da fraternidade,
meu tempero é a fé, é o amor-liberdade! (bis)
É a fé, é o amor liberdade! (bis)
O meu assunto é a vida, é a vida, é a vida!
Caretice aceitar essa vida sem vida! (bis)
Aceitar essa vida sem vida! (bis)
Já é hora de a gente mudar,
Desse jeito não dá pra ficar! (bis)
É preciso muita criatividade! (bis)
Arregace as mangas com muita vontade! (bis)
Vamos investir nessa da felicidade! (bis)
Ser feliz é o destino da humanidade!...
Nós vamos nessa do chapa Joãozinho Trinta,
A cultura é beleza que encanta e que agita! (bis)
É beleza que encanta e que agita! (bis)
O meu samba não vai te enganar,
eu só canto pra vida mudar! (bis)
Você traz muita coisa e não pode perder! (bis)
Vamos nessa galera botar pra valer! (bis)
Cada um tem um gosto e um jeito de ser! (bis)
É preciso juntar, fazer tudo render!...
A gente vai nessa do índio e da ecologia,
salve o verde, a beleza da geografia! (bis)
A beleza da geografia! (bis)
Não morreu Chico Mendes em vão,
ressuscita em você meu irmão! (bis)
É preciso muita, mas muita coragem! (bis)
Se guardar pra si mesmo é uma grande bobagem! (bis)
Pois no fim, quem dá a vida é quem leva vantagem! (bis)
É a galera de Cristo partindo em viagem!...
292 Abre a janela, meu bem - Sol
Zé Vicente - Sol M
Abre a janela, meu bem,
vem ver o dia que vem.
Deixa o sol entrar e o vento falar
que eu te quero bem. (bis)
1. Deixa a brisa da manhã te abraçar
ver a rosa no canteiro a te sorrir.
Vou pedir galo-campina pra cantar
vou mandar te dar bom dia o bem-te-vi.
2. Esta vida só é vida com amor,
acordado é o melhor jeito de sonhar
que o carinho seja sempre o bom sabor
e a razão pra toda hora começar.
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3. Se a saudade ou o cansaço te bater,
busque a força no segredo da paixão.
Não esqueça, que eu não vou te esquecer
Somos um neste país que é o coração.
293 Quando o Espírito de Deus
Quando o Espírito de Deus soprou
O mundo inteiro se iluminou,
A esperança na terra brotou
E um povo novo deu-se as mãos e caminhou!
Lutar e crer, vencer a dor,
Louvar ao Criador.
Justiça e paz hão de reinar.
E viva amor!
Quando Jesus a terra visitou
A boa nova da justiça anunciou,
O cego viu, o surdo escutou,
E os oprimidos das correntes libertou!
Nosso poder está na união,
O mundo novo vem de Deus e dos irmãos.
Vamos lutando contra a divisão
E preparando a festa da libertação.
Cidade e campo se transformarão,
Jovens unidos na esperança gritarão.
A força nova é o poder do amor,
Nossa fraqueza é força em Deus libertador!

RESPONSOS, ACLAMAÇÕES E REFRÕES CONTEMPLATIVOS
TEMPO COMUM
294 Quero cantar

Ir. Agostinha

. Quero cantar tua força Senhor
- Aclamar pela manhã o teu amor
. Sim, nosso Deus, ele é o rochedo
- Aclamar pela manhã o teu amor
. Caminho com ele sem medo
- Aclamar pela manhã o teu amor
. Glória a Deus Pai e ao seu Filho Jesus
- Aclamar pela manhã o teu amor
. Glória ao Espírito Santo de amor
- Aclamar pela manhã o teu amor
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295 Assim falou o Senhor Ir. Agostinha de Melo
. Assim falou o Senhor:
Este é o barracão de Deus
com o povo.
- Conosco Deus vem morar.
. Eles serão o povo seu
E Deus com eles
Será o seu Deus.
- Conosco Deus vem morar.
. Ele vai enxugar as lágrimas
nunca mais haverá morte
nem luto, nem grito, nem dor.
- Conosco Deus vem morar.
. Assim falou o Senhor...
296 Provem e vejam Ir. Agostinha de Melo
Provem e vejam
Como o Senhor é bom. (bis)
O Senhor vigia com sua Palavra fiel
- Palavra que é rocha e mel.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Divino,
. Provem e vejam,
Como o Senhor é bom. (bis)
297A voz de Deus espalha Ir. Agostinha de Melo
. A voz de Deus se espalha,
- Por todo canto e na mesma hora
. A noite e o dia proclamam,
- Por todo canto e na mesma hora
. A mensagem de Deus ressoou,
- Por todo canto e na mesma hora
. Glória ao Pai, ao Filho e ao Divino,
. A voz de Deus...
298 livra-me Senhor
livra-me, Senhor, com carinho do teu amor,
Ó vem me salvar, ajuda-me, Senhor.
Sou pobre e necessitado, ferido no coração,
Ó vem me salvar, ajuda-me, Senhor.
Ó vem me socorrer, meu Deus e meu Senhor,
Ó vem me salvar, ajuda-me, Senhor.
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito de amor,
Ó vem me salvar, ajuda-me, Senhor.
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299 Nós vos louvamos

Fr. Domingos dos Santos

Nós te louvamos, dando graças, ó Senhor,
Dando graças, invocamos o teu nome.
E proclamamos os prodígios que fizeste,
Dando graças, invocamos o teu nome.
Os prodígios que fizeste nos salvando,
Dando graças, invocamos o teu nome.
Pela palavra que nos deu a luz da fé,
Dando graças, invocamos o teu nome.
Por Jesus Cristo, na união do Santo Espírito,
Dando graças, invocamos o teu nome.
Pode-se acrescentar outros versos, conforme o sentido da Palavra que foi proclamada)
300 Um canto novo - Sl 143) Fr. Domingos dos Santos
Um canto novo ao Senhor eu vou cantar
Na minha viola o meu Deus quero louvar.
1. Bendito seja o Senhor que conduz nossa história
Que fortalece seu povo e sustenta sua luta
O Seu nome é rochedo que salva e liberta
"Nela a esperança da vida
Escudo e certeza de nossa vitória". (bis)
2. Quem somos nós, criaturas, pra tanto carinho
O ser humano é tão frágil qual sombra que passa
Olhe pra nossa pobreza e nos livre e guarde
"Das ondas turvas da morte,
Das mãos do opressor e do falso caminho". (bis)
301 Eu sou a videira
Eu sou a videira
Vocês são os ramos
e meu Pai é o agricultor
1. Vocês ficam livres
Unidos a mim
Por meio do Pai,
com vida sem fim.
2. vocês vão dar frutos
Unidos a mim
na vida fraterna
pra sempre sem fim.
3. Se continuarem
bem firmes em mim
eu vivo em vocês
e vocês em mim.
4. A glória de Deus
vai ser conhecida
por meio dos frutos
da nossa vida.
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302 Em silêncio abandona-te ao Senhor
1. Põe tua esperança no Senhor,
Confia nele, ele agirá.
2. Espera atento aquilo que há de vir,
Escuta o tempo, que o Senhor está a falar.
3. Esperar não é desejar,
É obedecer ao caminho de Deus!
4. De esperança a paciência do vivido
Devagar se torna prece: vem, Senhor Jesus!
303 Ó morte

Fr. Turra

Ó morte, onde está tua vitória,
Cristo ressurgiu, honra e glória!
1. Não temos medo de nada
Cristo ressuscitou!
A morte foi derrotada
Cristo ressuscitou!
2. As trevas foram vencidas,
Cristo ressuscitou.
Cadeias foram rompidas
Cristo ressuscitou.
3. Passamos da morte à vida
Cristo ressuscitou.
Da dor renasce alegria
Cristo ressuscitou.
4. Surgiu uma grande esperança,
Cristo ressuscitou.
Razão de nossa confiança,
Cristo ressuscitou.
304 Não sou eu que vivo (Gálatas 2,16-20)
Não sou eu que vivo,
É Cristo que vive em mim.
1. Ninguém é justificado, pela lei
mas pela fé em Jesus Cristo.
2. Minha vida eu a vivo no Senhor,
que me amou e se entregou por mim.

305 E todos repartiam o pão
E todos repartiam o pão
E não havia necessitados entre eles.
- E todos eram um coração, uma só vida;
Ninguém dizia seus os bens que possuía.
- Eles tomavam o alimento com alegria
E cativavam do seu povo a simpatia.

Maria Emília
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306 Com amor eterno eu te amei
Com amor eterno eu te amei;
Dei a minha vida por amor;
Agora, vai, também ama o teu irmão;
Agora, vai, também ama o teu irmão.
1. Cristo, partilhando sua graça e vida,
Quer que, unidos, a vivamos também entre os irmãos.
2. Se permanecermos no amor de Cristo,
Viveremos sua mensagem de esperança e alegria.
3 Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito,
Como era no princípio, agora e sempre. Amém!
307 A Palavra do Pai do céu
- A Palavra do Pai do céu
É semente que cai no coração.(bis)
- Prepara bem teu terreno,
Cuida da tua plantação! (bis)
308 Senhor, que a tua Palavra
Senhor, que a tua Palavra transforme a nossa vida,
Queremos caminhar com retidão na tua luz.
- No Senhor está toda graça e salvação.
Nele encontramos o amor e o perdão!
309 O evangelho é a boa nova
O evangelho é a boa nova
Que Jesus veio ao mundo anunciar! (bis)
1. Ele é o Caminho, a Verdade e a Vida
Da ovelha perdida que o Pai mandou salvar. (bis)
2. O Pai mandou que ele aqui viesse um dia
Para nos dar alegria de viver no seu amor. (bis)
310 Aclamação afro-brasileira
Vai falar, vai falar,
No evangelho, Jesus vai falar. (bis)
- Oxalá, nossa luz,
seja sempre o Cristo, Jesus. (bis)
Já falou, já falou,
No evangelho Jesus já falou. (bis)
- Oxalá, o louvor,
seja dado ao Cristo, Senhor! (bis)
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311 Vai falar
Vai falar, no Evangelho,
Jesus Cristo, aleluia!
Sua palavra é alimento
Que dá vida, aleluia!
Glória a ti, Senhor,
Toda graça e louvor.(bis)
312 Ale – aleluia (samba reggae)
Ale - aleluiá
Ale - aleluiá! (solista - coro)
Sol. masc.: Quem é este que vem nos falar? (coro repete)
Sol. fem.: É o Senhor que entre nós sempre está! (coro repete)
Sol. masc.: É o Mestre Jesus, saravá!
Sol. fem.: A verdade que - ô - nos libertará!
Ale - aleluiá!
Ale - aleluiá!
SM: Quem é este que vem nos falar?...
SF: É Jesus que nasceu em Belém!
SM: De Tupã é o Filho que vem!
SF: Que veio e que vem - ô - que veio e que vem!
Ale - aleluiá
Ale - aleluiá!
SM: Quem é este que vem nos falar?...
SF: É a fonte e jamais secará!
SM: É a vida e sem fim viverá!
SF: Nossa sede é grande - ô - mas Tu matarás!
Ale - aleluiá
Ale - aleluiá!
313 Buscai primeiro o Reino
1. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça
E tudo o mais vos será acrescentado,
Aleluia, aleluia!
2. Não só de pão o homem viverá,
mas de toda palavra
que procede da boca de Deus.
Aleluia, aleluia!
3. Se vos perseguem por causa de mim,
não esqueçais o porquê:
não é o servo maior que o Senhor.
Aleluia, aleluia.
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314 aleluia, como o Pai me amou
Aleluia, aleluia,
Como o Pai me amou assim também eu vos amei.
Aleluia, aleluia,
Como estou no Pai permanecei em mim.
Vós todos que sofreis aflitos vinde a mim
repouso encontrarão os vossos corações
Dou graças a meu que revelou
Ao pobre ao pequenino seu grande amor.
315 Glória, aleluia
(Escolhe-se um verso apenas em cada celebração, conforme o evangelho que será proclamado)
Glória, aleluia! glória aleluia! Glória, aleluia!
1. Eu te agradeço, meu Pai e Senhor,
Que revelaste teu plano de amor,
Não ao sabido e entendedor,
Mas, aos pequenos, Senhor!
1. O pobre sacia de bens, ó Senhor,
despede, sem nada, o rico opressor!
Do trono derruba o dominador,
E eleva os humildes, Senhor!
2. Passar pelo fundo da agulha, Senhor,
até o camelo consegue melhor,
Que o rico, agarrado ao dinheiro ilusor,
Entrar no teu Reino, Senhor.
3. "Vinde benditos", dirás, ó Senhor,
Aos que acolheram o pobre na dor,
Porque, no rosto do irmão sofredor,
Viram teu rosto, Senhor.
4. "De nada adianta", disseste, Senhor,
"Tesouros na terra ajuntar, com suor"!
Ferrugem e traça e ladrão traidor
Acabam com eles, Senhor!
5. Ajuntem tesouros no céu do Senhor,
Tesouros de fé, de justiça, de amor!
Ferrugem e traça e ladrão traidor
Não podem com eles, Senhor!
316 Aleluia, tudo é festa
Aleluia, aleluia,
Aleluia, aleluia!
Tudo é festa, pois Jesus ressuscitou,
E, hoje, alegres cantamos,
Pois da cruz nossa vida brotou!
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317 Eu vim para escutar
Eu vim para escutar
- Tua Palavra, tua Palavra, tua Palavra de amor.
Eu quero entender melhor
- Tua Palavra, tua Palavra, tua Palavra de amor.
O mundo ainda vai viver
- Tua Palavra, tua Palavra, tua Palavra de amor.
318 Aleluia, aleluia, aleluia!
Anúncio da ressurreição,
Palavra da libertação.
Aleluia, aleluia, aleluia!
319 Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!
- Quem ama a Deus guarda a sua Palavra.
320 Glória a ti, Senhor,
toda graça e louvor! (bis)
A mensagem da alegria
Ouviremos, aleluia!
E de Deus as maravilhas
Cantaremos, aleluia!
321 A Palavra de Deus
A Palavra de Deus já chegou
Nova luz clareou para o povo (bis)
Quando a bíblia sagrada se abriu
Todo povo já viu mundo novo!
322 A Palavra de Deus é luz, que nos guia na escuridão:
É semente de paz, de justiça e perdão!
Que a tua Palavra, Senhor, renove o nosso coração,
Fortifique a nossa esperança e nos faça viver como
irmãos!
REFRÕES CONTEMPLATIVOS
PARA O TEMPO COMUM
323 Shemá Israel Adonai elo henu
Adonai eha!
Escuta Israel o Senhor é nosso Deus
Um é o Senhor!.
324 Tua lei quero cantar, teu nome quero louvar,
Tua Palavra acolher e agradecer.
Lá lá lá iá.
Lá lá iá, lá lá iá.
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325 Fala Senhor, fala da vida,
Só tu tens Palavra eterna, queremos ouvir!
326 Perto de nós está tua Palavra.
Que esteja na boca, no coração,
Na vida do teu povo.
327 Que arda como brasa, tua Palavra nos renove,
Esta chama que a boca proclama (cf. Is 6)
328 Desça como a chuva a tua Palavra,
Que se espalhe como orvalho,
Como o chuvisco na relva,
Como o aguaceiro na grama. Amém! (cf. Dt 32,2)
329 Boa nova do Senhor Jesus,
Boa nova do Senhor Jesus
Que se espalha, que se espalha,
Que se espalha como a luz!
330 Inclinemos o ouvido do coração
Para acolher o evangelho
Atenção, atenção!
331 Suba, Senhor, nosso louvor!
Como fumaça perfumada.
Adoração, no silêncio espalhada. (cf. Sl 141,1)
332 Ó Trindade vos louvamos
Vos louvamos pela vossa comunhão:
Que esta mesa favoreça,
Favoreça nossa comunicação.
333 Quem tiver sede venha a mim e beba:
De meu seio, pra quem crê em mim,
hão de brotar torrentes de água viva
jorrando sempre sem jamais ter fim.
334 Vós sois o mistério, Senhor,
nós vos contemplamos no amor.
335 Louvado sejas meu Pai
Porque do teu coração
Os pequeninos não saem.
336 A Tua Palavra é luz para o meu caminho.
337 Tua Palavra ó meu Jesus
É luz no caminho que ao pai conduz.
338 Dá-nos um coração
Grande para amar.
Dá-nos um coração
Forte para lutar.
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339 Filho de Davi
Tem compaixão de mim!
Alguém que eu amo padece
E esta prece eu vim fazer.
340 És Jesus, o Messias, Salvador,
O Filho do Deus vivo, aleluia!
(melodia: mesmo as trevas...)
341 Meu Senhor, eu não sou digno (a)
de que visites a minha pobre morada,
porém, se tu o desejas, queira me visitar.
Dou-te meu coração, dou-te meu coração.
(Milton Nascimento – sentinela)
342 Ó Senhor eu não sou digno(a)
De que entres em minha casa
Mas ordena com tua Palavra
E teu servo será curado. __
(melodia: Cristo padeceu...)
343 Vocês são o sal, o sal tem sabor
Sal da terra, diz o Senhor!
(mesma melodia "Eu sou a videira")
344 Eu acredito que o mundo será melhor
Quando o menor que padece
Acreditar no menor.
345 Tu és o Deus dos pequenos
O Deus humano e sofrido
O Deus de mãos calejadas
O Deus de rosto curtido
Por isso te falo eu
Como te fala meu povo
Porque és o Deus roceiro
O Cristo trabalhador (bis)
346 Jesus Cristo é o Senhor, Senhor, o Senhor.
Jesus Cristo é o Senhor,
Glória a ti, Senhor.
Da nossa vida ele é o Senhor (3 vezes)
347 Mesmo as trevas, não são trevas para ti,
a noite é luminosa como o dia.
348 Desde a manhã preparo uma oferenda,
e fico, Senhor, à espera do teu sinal. (bis)
349 Saber esperar sabendo,
ao mesmo tempo forçar
as horas daquela urgência
que não permite esperar.
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350 Deus vos salve, Deus!
Deus vos salve, Deus!
Deus salve esta casa
Onde mora Deus.
...vos salve, Deus!
Deus vos salve, Deus!
Deus salve as pessoas
Onde mora Deus.
...vos salve, Deus!
Deus vos salve, Deus!
Deus salve o universo
Onde mora Deus.
351 O Senhor do seu povo é vigia,
não dorme nem cochila,
nos olha de noite,
nos olha de dia,
na ida e na volta,
Ele nos guia.
ADVENTO
352 Abre as portas Sl 24(23)
Abre as portas, deixa entrar o Rei da glória.
É o tempo ele vem orientar a nossa história!
1. "Quem subirá até o monte do Senhor,
Quem ficará em sua santa habitação?"
"Quem tem mãos puras e inocente o coração,
Quem não dirige sua mente para o crime.
2. Sobre este desce a bênção do Senhor
E a recompensa do seu Deus e Salvador.
É assim a geração dos que o procuram,
E do Deus de Israel buscam a face.
353 Maravilhas Sl 126(125)
Maravilhas fez conosco o Senhor
Exultemos de alegria.
Mudai a nossa sorte, ó Senhor,
Como torrentes, o deserto.
Os que lançam as sementes entre lágrimas,
Ceifarão com alegria.
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354 Como o sol nasce - Sl 80(79)
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!
2. Vem teu rebanho salvar,
Mostra o amor que lhe tens!
3. Salva e protege esta vinha,
Foi tua mão que a plantou!
4. Salva e confirma este eleito,
Ele, que é nosso pastor!
355 Vem, vem Senhor
Vem, vem Senhor Jesus, vem,
Vem, vem amado Senhor! (bis)
1. Vem nos libertar,
Vem nos salvar,
A injustiça é grande,
O inimigo é forte,
Vem, vencedor da morte!
2. Corre, bem depressa,
Vem nos ajudar.
O dia passou,
A noite escurece,
Fica sempre com a gente.
356 Muito suspira por ti
1. Muito suspira por ti
Teu povo fiel, tua Israel, (bis)
Ó santo Messias! (bis)
2. Tua lembrança embalsama
Dos que te amam os tristes dias. (bis)
Ó santo Messias! (bis)
3. A nação que de adorava
Tornaram-na escrava, encheram-na de dor. (bis)
Ó santo Messias! (bis)
4. Apressa-te em vir libertá-la
Em vir salvá-la, bendito Senhor,
Bendito Senhor!
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ACLAMAÇÕES AO EVANGELHO PARA O TEMPO DO ADVENTO
357 1 a semana A B C:
Aleluia, aleluia!
Vem mostrar-nos ó Senhor (bis)
Tua grande compaixão, (bis)
Dá-nos tua salvação! (bis)
Aleluia, aleluia! (bis)
358 2 a semana A-B-C:
Aleluia, aleluia!
Voz que clama no deserto:(bis)
"Preparai-lhe um caminho, (bis)
Uma estrada ao Senhor!" (bis)
Aleluia, aleluia! (bis)
"Todo vale aterrado,(bis)
Todo monte nivelado,(bis)
E vereis o Salvador!"(bis)
Aleluia, aleluia!
359 3 a semana A-B-C:
Aleluia, aleluia!
O Espírito consagrou-me
E mandou-me anunciar
Boa nova para os pobres!
Aleluia, aleluia!
360 4 a semana A:
Aleluia, aleluia!
Uma virgem conceberá
E um Filho à luz dará
Deus conosco, Emanuel!
Aleluia, aleluia!
4 a semana - anos B-C:
Aleluia, aleluia!
Eis a serva do Senhor!
Que em mim venha cumprir-se
Tudo quanto me disseste!
Aleluia, aleluia!
REFRÕES CONTEMPLATIVOS PARA O TEMPO DO ADVENTO
361 Não deixa a lamparina apagar, (bis
Pois ninguém sabe a hora
Em que o noivo vai chegar. (bis)
362 Vem vindo, a libertação
ergam a cabeça, levantem do chão!
363 Vem Senhor, vem Senhor,
Vem libertar o teu povo.
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364 Ao Rei que vai chegar,
vinde adoremos, adoremos!
365 O Senhor vem,
céus e terra festejem bem.
366 Nossos olhos ganharão nova luz
com a tua presença, Jesus
367 Quem cochila desperte,
o que dorme levante,
preparemos a estrada
do Senhor, caminhante.
368 Mudarei o sertão em açude,
terra seca em olho d’água.
Assim falou o Senhor das andanças
Pra dar a seu povo a esperança.
369 Vai mudar a secura,
do chão duro brotará água pura.
370 Teu sol não se apagará,
tua lua não terá minguante,
porque o Senhor será tua luz,
ó povo que Deus conduz.
NATAL
371 O Senhor me disse - Sl 2
O Senhor me disse: Tu és meu Filho
Hoje te gerei.
1. O decreto do Senhor promulgarei
Foi assim que me falou o Senhor Deus:
Tu és meu Filho, eu hoje te gerei".
2. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo,
Ao Deus que é, que era e que vem,
Pelos séculos dos séculos. Amém.
372 Terra toda Salmo 98(97)
Terra toda, aclamai ao Senhor:
Pois a nós seu poder revelou!
1. Toda a terra viu com alegria,
Que a vitória de Deus tem seu dia.
Do seu povo o Senhor se lembrou
E cumpriu sua promessa com amor.
2. Pois justiça, direito é com Deus,
Ele vem defender os seus,
Glória ao Pai, pelo Filho no amor,
Ao que vem seja todo louvor!
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373 Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção. Sl 67
Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção
E sua face resplandeça sobre nós!
Que na terra se conheça o seu caminho,
E a sua salvação por entre os povos.
374 Vimos a sua estrela (salmo 2)
Vimos a sua estrela no Oriente,
E viemos com presentes adorar o Senhor.
1. Por que os povos agitados se revoltam;
por que tramam as nações projetos vãos?
2. Ri-se deles o que mora lá nos céus;
Zomba deles o Senhor onipotente.
3. Com temor servi a deus, rendei-lhe glória
E prestai-lhe homenagem com respeito!
ACLAMAÇÕES AO EVANGELHO PARA O TEMPO DO NATAL
375 Eis que um santo dia
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!
1. Eis que um santo dia resplandece,
Nações, vinde, adorai!
2. Grande luz sobre a terra se estende,
Ao Senhor, vinde, adorai!
376 Aleluia, aleluia,
Glória a Deus nos altos céus!
E na terra paz ao povo,
Bem amado povo seu!
377 Uma mãe gerou uma criança,
Rei eterno é seu nome,
Maravilhosa esperança.
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RESPONSOS PARA O TEMPO DA QUARESMA
378 O Senhor mandou seus anjos - Salmo 91 (90)
- O Senhor mandou seus anjos
Pra teus passos vigiarem.
Eles te sustentarão
Pra teus pés não tropeçarem.
- Os perigos mais temidos
Sem temor vais enfrentá-los.
Eles te sustentarão
Pra teus pés não tropeçarem.
- Já que a mim se confiou,
Cuidarei de resguardá-lo.
Eles te sustentarão
Pra teus pés não tropeçarem.
- Glória ao Pai e glória ao Filho
E ao Divino nosso amparo.
Eles te sustentarão
Pra teus pés não tropeçarem.
379 Salvador do mundo
Salvador do mundo,
- salvai-nos, salvai-nos!
Que por nós morrestes,
- salvai-nos, salvai-nos!
Que ressuscitastes,
- salvai-nos, salvai-nos!
Que nos libertastes,
- salvai-nos, salvai-nos!
380 Honra e glória
Honra, glória, poder e louvor
A Jesus, nosso Deus e Senhor!
1. É ele o pão que se vai repartir:
O pão da palavra que vamos ouvir.
2. A gente não pode viver só de pão,
Mas vive quem guarda a palavra de Deus.
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381 Hosana hey
Hosana hey! Hosana há!
Hosana hey! hosana hey! hosana há!
Ele é o santo, é o Filho de Maria,
É o Deus de Israel, é o Filho de Davi!
Vamos a ele com as flores dos trigais,
Com os ramos de oliveiras,
Com alegria e muita paz.
Uma grande multidão viera à festa
E gritava com bravura:
"Vem em nome do Senhor
Bendito seja!"
E "hosana nas alturas!"
TRÍDUO PASCAL E TEMPO PASCAL
382 Nós somos muitos (1Coríntios 10,16-17)
Nós somos muitos, mas formamos um só corpo
Que é o corpo do Senhor, a sua Igreja,
Pois todos nós participamos
Do mesmo pão da unidade,
Que é o corpo do Senhor, a comunhão.
1. O pão que reunidos nós partimos
É a participação do corpo do Senhor.
2. O cálice por nós abençoado
É a nossa comunhão no sangue do Senhor.
383 Eu vos dou um novo mandamento
Eu vos dou um novo mandamento:
"Que vos ameis uns aos outros,
Assim como eu vos amei", diz o Senhor. (bis)
1. Feliz o homem sem pecado em seu caminho,
Que na lei do seu Deus vai progredindo.
2. Quero guardar vossa vontade e vossa lei;
Senhor, não me deixeis desamparado!
3. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo,
Pelos séculos dos séculos. Amém.
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384 Cântico de Filipenses (2, 6-11)
Salve, ó Cristo obediente!
Salve, amor onipotente,
Que te entregou à cruz
E te recebeu na luz!
1. O Cristo obedeceu até a morte,
Humilhou-se e obedeceu o bom Jesus,
Humilhou-se e obedeceu, sereno e forte,
Humilhou-se e obedeceu até a cruz.
2. Por isso o Pai do céu o exaltou,
Exaltou-o e lhe deu um grande nome,
Exaltou-o e lhe deu poder e glória,
Diante dele céus e terra se ajoelhem!
385 Tropário
Cristo, Cristo, Cristo,
Cristo, Cristo, Cristo Jesus
Por nós obedeceu, por nós obedeceu, por nós obedeceu,
Por nós obedeceu, por nós obedeceu,
Por nós obedeceu até à morte,
Até à morte, até à morte, até à morte,
Até à morte, até à morte, até a morte de cruz...
Por isso o Pai do céu, por isso o Pai do céu,
Por isso o Pai do céu,
Por isso o Pai do céu, por isso o Pai do céu,
Por isso o Pai do céu o exaltou,
o exaltou, o exaltou, o exaltou,
o exaltou, o exaltou, o exaltou na luz!
386 Creio que meu criador vive – Jó 19
Creio que meu criador vive
E que ressuscitarei no último dia;
Em minha própria carne verei a Deus,
Meu Salvador.
1. Eu mesmo verei e não outro
E o contemplarei com meus olhos.
2. Tenho esta esperança
no meu coração.
3. escuta, Senhor, minha prece,
E atende a voz do meu clamor.
387 Nós vos adoramos, Santíssimo Senhor,
Jesus Cristo, a vós nosso louvor
Porque pela vossa santa cruz
Vós remistes o mundo, meu Jesus!
388 Deus santo, Deus forte, Deus imortal,
Tende piedade de nós.
390 Ó vós, ó vós, vós que por aqui passais,
Olhai, dizei, quem neste mundo sofreu mais?
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391 Eles queriam um grande Rei
Que fosse forte e dominador
E por isso não creram nele
E mataram o Salvador!
392 Sentinela em que ponto está a noite? (bis)
A luz surgirá nas trevas
E esta noite resplandecerá como o dia!
393 Se o grão de trigo, não morrer fica só.
Mas se morrer produzirá fruto abundante.
394 Aleluia, eis o dia
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!
Eis o dia do Senhor,
Alegres nele exultemos!
Eis o dia em que ele agiu,
Alegres nele exultemos!
Eis o dia que ele fez,
Alegres nele exultemos!
Vem salvar-nos, ó Senhor,
Alegres nele exultemos!
Responso para o domingo da ressurreição (João 20)
395 No domingo, Maria Madalena,
Foi bem cedo ao sepulcro e chorou
E Jesus consolou-a de sua pena
E ela atesta: "Eu vi o Senhor!"
"Não está aqui", exclamou contente o anjo,
Voltai correndo e dizei a seus irmãos.
Aleluia, o Senhor nos amou e libertou! (bis)
396 Este é o dia

Agostinha

. Este é o dia que o Senhor fez
- Seja para nós um dia de alegria, aleluia.
. Seja de festa este dia
- Seja para nós um dia de alegria, aleluia.
. Hoje Cristo ressuscitou
- Seja para nós um dia de alegria, aleluia.
. Ressuscitou sim e nos libertou.
- Seja para nós um dia de alegria, aleluia.
. Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito.
. Este é o dia...
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397 Ressuscitou ôô
Ressuscitou ôô
Ressuscitou ôô
Ressuscitou ôô
Aleluiá! Aleluiá! áá
Aleluiá! áá Aleluiá! áá
Ressuscitou!
1. Ó morte, onde está tua vitória,
Jesus Cristo o rei da glória. Ressuscitou!
2. Irmãos, exultemos de alegria,
Jesus Filho de Maria. Ressuscitou!
398 Ele vem chegando (Adap. de R. Veloso do “Ele vem chegando”, de Jorge Ben)
Ele vem chegando (bis)
e feliz vou esperando. (bis)
A espera é difícil, (bis)
mas eu espero sambando. (bis)
O Cristo de fato já ressuscitou, (bis)
A libertação chegou! (bis)
Aleluia, aleluia! (bis)
(adaptação de "Ela vem chegando". De Jorge Bem).
399 Hei! Aleluia

Antônio Adolfo

Hei! Hei! Aleluia!
É o Dia preciso!
Hei! Hei! Aleluia!
É a vida vestida de riso!
Hei! Hei! Aleluia!
É o grito do povo!
Hei! Hei! Aleluia!
É o mundo que nasce de novo!
400 Aleluia, alegria
Escolhe-se um verso apenas em cada celebração, conforme o evangelho do dia.
Aleluia, alegria, minha gente,
Aleluia, aleluia!
1. O Senhor ressuscitou, minha gente,
Ele está vivo em nosso meio, aleluia!
2. O sepulcro está vazio, minha gente,
O Senhor ressuscitou. Aleluia!
3. Ele falou, eu sou a vida, minha gente,
Eu venci a morte, Aleluia, aleluia!
4. Ele falou: sou eu mesmo, minha gente,
Olhem meus pés e minhas mãos, Aleluia!
5. Ele falou: ressuscitei, minha gente,
Feliz quem acredita, sem ser visto, Aleluia!
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6. Ele falou: tudo foi feito, minha gente,
Como na Bíblia estava escrito, Aleluia!
7. Ele explicava as escrituras, minha gente,
E nos ardia o coração, Aleluia!
8. Ele falou: sou o caminho, minha gente,
A verdade e a vida, Aleluia!
9. Ele falou: sou o pastor, minha gente,
Quem me segue, anda seguro, Aleluia!
10. Ele falou: sou a porta, minha gente,
Quem entrar por mim, terá a vida, Aleluia!
11. Ele falou: sou a parreira, minha gente,
Quem fica em mim, dá muito fruto, Aleluia!
12. Ele falou: Se alguém me ama, minha gente,
Minha palavra guardará, Aleluia!
13. Ele falou: dou-lhes um novo mandamento:
Que vocês se amem uns aos outros, Aleluia!
14. Ele falou: estou convosco, minha gente,
Desde agora e para sempre. Aleluia!

401 A morte já não mata
Não mata mais a morte
O chão regado em sangue
a flor brota mais forte!
tarde (Ascensão):
- Hoje o Cristo elevou consigo os cativos,
- A Ascensão do Senhor é nossa vitória,
- Demos glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito.
Vigília (Ascensão):
- O Cristo entrou na glória do céu
- Ao nome de Jesus, o dia e a noite celebram.
- Glória ao Pai, ao Filho e ao Divino.
402 Não fiquem tristes João 14,1-4)
Não fiquem tristes, vou pro céu mas volto,
Vou pro céu, mas volto,
Vou preparar para vocês um bom lugar.
1. Quando eu falei que eu ia embora, eu vi tristeza,
É bem fraca a natureza, mas se fortificará.
É bem melhor para vocês que eu vá embora,
Se eu não for pro céu agora, o Divino não virá.
2. O Espírito Santo vem trazer sabedoria,
Força, paz e alegria para o povo pecador.
Depois eu volto com poder e majestade,
Julgar toda a humanidade e abrasar tudo em meu amor.
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403 Enviai, Senhor
Enviai, Senhor, sobre o vosso povo,
O Espírito de santidade.
1. Que o Espírito nos ensine a rezar,
Que ele nos dê a audácia dos santos
2. Que ele encha os corações de alegria,
E sua paz ilumine nossa fronte!
3. Passo a passo ele nos guie para Deus,
E sua lei grave em nossos corações.
404 Vem, Espírito Santo, vem,
Vem iluminar! (bis)
Nossos caminhos vem
Iluminar!
Nossas idéias vem
Iluminar!
Os que te esperam vem
Iluminar!
A nós dispersos vem
Iluminar!
405 Vem, ó Santo Espírito
Vem, ó Santo Espírito!
PARA AS FESTAS MARIANAS
406 Saudação evangélica (Ângelus)
- "Ave Maria, cheia de graça", (bis)
Saudou o anjo a Virgem Santa! (bis)
- "Cumpra-se em mim tua Palavra, (bis)
Pois do Senhor sou a escrava!" (bis)
- Ouviu Maria a voz do Anjo
E concebeu do Espírito Santo.
- Do meu Senhor sou a escrava,
Cumpra-se em mim a tua Palavra!
- Tornou-se carne o Verbo-Deus,
Veio morar bem junto dos seus.
- "Feliz és tu, que acreditaste,
Pois se fará como escutaste!"
- Ela pensava na saudação
E meditava no coração...
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407 Deus te salve, ó Maria
Aleluia, aleluia (3 vezes)
Deus te salve, ó Maria, (bis)
Virgem mãe do Salvador, (bis)
Mãe do Filho do Altíssimo,
Jesus, Cristo, Senhor! (bis)
408 Aclamação mariana

(quaresma e paixão)

Ó Mulher, eis o teu Filho,
Eis a tua Mãe, amigo,
Diz Jesus da sua Cruz.
Diz Jesus da sua cruz.
Ouve o amigo esta Palavra,
Leva a Mãe pra sua casa,
Sua Mãe nos deu Jesus,
Sua Mãe nos deu Jesus.
(Melodia: "Pela virgem dolorosa")
409 Alegra-te (tempo pascal)
Alegra-te Maria,
Aleluia, aleluia!
Maria da alegria,
Aleluia, aleluia!
Dentro de ti carregaste Jesus
Aleluia, aleluia!
Intercede por nós junto de Deus.
Aleluia, aleluia!
RESPONSOS PARA O OFÍCIO DOS FALECIDOS
410 É preciosa aos olhos do Senhor
A morte dos seus santos. (bis)
1. Na verdade, ó Senhor, tu nos provaste,
Finalmente, porém, nos libertaste.
2. Glória ao Pai e também glória a seu Filho.
Glória demos ao Espírito. Amém!
411 Para Deus todo canto e louvor!
Invocamos teu nome, Senhor. (bis)
1. Deus liberta da morte minh'alma,
Dos meus olhos o pranto enxugou.
Os meus pés tão feridos na queda
Ele ampara e dá força com amor.
2. Glória seja ao Pai de bondade
E a Jesus, nosso único bem,
E ao Espírito Santo, Verdade.
Aleluia, pra sempre. Amém!

322/505

Resposta às preces:
- Abençoa Senhor!
- Atende, ó Pai.
- Bendito e louvado sejas, Senhor.
- Bendito sejas, Senhor.
- Caminha conosco, Senhor.
- Cantamos com louvor tuas maravilhas, Senhor.
- Venha a tua justiça, Senhor!
- Venha o teu Reino de amor!
- Venha o teu Reino, Senhor!
- Deus dos pequenos, dá-nos tua força.
- Deus dos peregrinos, acompanha teu povo.
- Deus dos romeiros, sê o nosso caminho.
- Elevo a ti Senhor, as minhas mãos, meu coração. (PD)
- Escuta-nos, Senhor da glória.
- Escuta-nos, Senhor da história.
- Faze novas todas as coisas, Senhor.
- Glória, a ti Senhor, graças e louvor.
- Glória te damos Senhor.
- Bendito sejas, Senhor nosso Deus.
- Kyrie eleison.
- Jesus, tem compaixão.
- Lembra-te de nós, Senhor.
- Lembra-te de tua promessa, Senhor.
- Louvado sejas, meu Senhor.
- Na palma da tua mão, acolhe nossa oração.
- Nós te damos graças, nosso Deus!
- Ó bom Jesus da pobreza, vem nos salvar.
- Obrigado Senhor.
- Olha teu povo, Senhor.
- Ouve o grito que sai do chão, do oprimidos em oração.
- Ouve, Senhor, eu estou chamando, tem piedade de mim e me responde.
- Ouve, Senhor, nosso clamor.
- Ouve-nos, amado Senhor Jesus.
- Pai nosso dos mártires, atende o nosso clamor.
- Parceiro dos pobres dá-nos tua paz
- Piedade de nós!
- Recria teu povo, Senhor.
- Santificado seja o teu nome.
- Sê nossa luz, Senhor.
- Seja feita a tua vontade.
- Senhor da consolação, conforta-nos na aflição.
- Senhor, escuta e responde.
- Senhor, tem piedade.
- Sol da justiça, ilumina teu povo.
- Tem compaixão, Senhor.
- Aguardamos tua vinda.
- Vem, Senhor da história!
- Vem, Senhor Jesus!
- Vem, Senhor, não tardes mais!
- Vem, vem com tua luz, ó Senhor Jesus! (Agostinha)
- Vem, vem, Senhor Jesus, vem; vem, vem amado Senhor!
- Maranatha!
- Maranatha! Vem Jesus!
- Vem visitar-nos, luz do alto
- Glória a Deus no mais alto dos céus.
- Glória, glória, glória.
- Cristo, compaixão de nós.
- Cristo, Filho do Deus vivo, tem pena de nós.
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- Cristo, tem compaixão.
- Cristo, tem piedade de nós.
Pela vossa cruz, salvai-nos, Jesus.
- Hosana! Salve teu povo, Senhor.
- Olhai, Senhor, para a face do vosso Cristo olhai, nosso pedido escutai.
- Cristo, nossa páscoa, nós te louvamos.
- Vem, Espírito Santo, vem iluminar.
- Envia teu Espírito, Senhor.
Bênção (cantada)
A bênção do Deus de Sara, Abraão e Agar,
a bênção do Filho, nascido de Maria,
a bênção do Espírito Santo de amor,
que cuida com carinho,
qual mãe cuida da gente,
esteja sobre todos nós. Amém!
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TEMPO COMUM DO ANO
Da segunda feira depois da festa do Batismo até a Quaresma (4º feira de cinza) e da segunda
feira depois da festa de Pentecostes, até o sábado anterior ao 1º domingo do Advento, é o Tempo
Comum do ano. Nele celebramos a páscoa do Senhor no dia a dia da vida; na ação do Espírito Santo
em nossas Igrejas.
São 34 semanas, nas quais, cada ano, lemos página por página os santos evangelhos e a
maioria dos livros bíblicos.
Em cada ofício, celebramos não idéias temáticas, mas o fato histórico da salvação. Para fixar
nossa atenção, cada dia num aspecto desta história de Deus conosco, os ofícios privilegiam na
segunda feira, a memória do ato criador de Deus e a comunhão com todas as pessoas que trabalham
e lutam pela vida. Na terça feira, contemplamos o Senhor como Salvador, Deus de nossa libertação.
Na quarta feira, privilegiamos o dom do Reino de Deus e sua manifestação nos acontecimentos da
caminhada. Na quinta feira, a nova Aliança que Jesus fez conosco, firmada na Ceia e continuada na
unidade de todos os que são de Deus. Na sexta feira lembramos a páscoa da cruz e adoramos o
Senhor Jesus que venceu a morte. No sábado, fazemos memória da Mãe de Jesus e, em comunhão
com as comunidades de Israel, esperamos a vinda do Senhor para completar o que ele mesmo
começou.
É neste Tempo comum que mais ocorre os dias de memórias e festas dos santos e santas do
céu.
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TEMPO COMUM
VIGÍLIA DOS DOMINGOS (sábado à noite)
1. CHEGADA - silêncio - oração pessoal
2. ABERTURA - louvor da luz e do incenso
(Salmo 117):
- Venham, ó nações, ao Senhor cantar!
- Ao Deus do universo venham festejar!
- Seu amor por nós, firme para sempre, (bis)
Sua fidelidade dura eternamente. (bis)
(acendem-se velas)
- Para ti, Senhor, toda noite é dia, (bis)
A escuridão mais densa logo se alumia. (bis)
- És a luz do mundo, és a luz da vida,
Cristo Jesus resplende, és nossa alegria!
(oferta-se incenso ou ervas cheirosas)
- Suba nosso incenso a ti, ó Senhor! (bis)
Este louvor pascal, oferta de amor. (bis)
- Nossas mãos orantes para os céus subindo, (bis)
Cheguem como oferenda ao som deste hino! (bis)
(terminando a oferta)
- Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito. (bis)
Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito. (bis)
- Aleluia irmãs, Aleluia irmãos! (bis)
Povo de sacerdotes, a Deus louvação. (bis)
3. RECORDAÇÃO DA VIDA
(Fazer referência à semana que passou).
4. HINO
Luz radiante, p....
Vós sois o caminho, p.
Canta meu povo, p.
5. SALMO
1ª semana: Salmo 141 e 23
2ª semana: Salmo 119C e 116
3ª semana: Salmo 23 e 76
4ª semana: Salmo 30 e 122
6. LEITURA BÍBLICA
Colossenses 3,1-4:
Irmãos, se vocês foram ressuscitados com Cristo, procurem as coisas do alto, onde Cristo está
sentado à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto, e não nas coisas da terra. Vocês estão mortos,
e a vida de vocês está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo se manifestar, ele que é a
nossa vida, então vocês também se manifestarão com ele na glória.
Ou: A leitura do Evangelho do domingo.
7. MEDITAÇÃO - silêncio - partilha - refrões...
8. CÂNTICO DO NOVO TESTAMENTO
Cântico de Maria (Lc 1,46-55) - p.
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9. PRECES
Irmãos, nesta noite santa em que recordamos a ressurreição de Jesus, façamos nossa preces, ao
Cristo Jesus, vencedor da morte:
Vem, vem com tua luz, ó Senhor Jesus!
. Ó Cristo, pela tua ressurreição, fizeste nascer a luz da vida nova para o teu povo.
Ilumina os nossos passos, nós te pedimos.
. Enquanto lutamos na esperança de um mundo novo, nós te pedimos.
. Reúne, os que estão dispersos e sem orientação, nós te pedimos.
Preces espontâneas...
Oração
Ó Deus, fonte de luz e de vida! Pela ressurreição de Jesus tu nos conduzes das trevas à claridade da
tua luz, da morte para a vida, da escravidão para a liberdade. Santifica-nos pelo teu Espírito para
que possamos dedicar toda a nossa vida a ti, como fez Jesus Cristo teu Filho, nosso Senhor. Amém!
10. BÊNÇÃO
O Deus, fonte de luz, afaste de nós toda escuridão e fique conosco, agora e para sempre.
Amém!
- Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Para sempre seja louvado!
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TEMPO COMUM - DOMINGO
OFÍCIO DA MANHÃ
1. CHEGADA - silêncio - oração pessoal
2. ABERTURA
- Estes lábios meus, vem abrir, Senhor, (bis)
Cante esta minha boca hoje o teu louvor! (bis)
- Venham, adoremos, Cristo ressurgiu! (bis)
A criação inteira o Senhor remiu. (bis)
(Sl 96):
- Venham, canto novo ao Senhor cantar, (bis)
Seu nome, ó terra inteira, venham celebrar! (bis)
- Dia após dia, cantem sua vitória, (bis)
Proclamem entre os povos todos sua glória! (bis)
- Nada são os grandes, tudo é ilusão, (bis)
Quem fez os céus merece nossa louvação. (bis)
- Em seu santuário só se vê beleza, (bis)
Tragam-lhe as oferendas de nossa pobreza! (bis)
- Céus e terra dancem de tanta alegria, (bis)
Deus , com sua justiça, nos governa e guia! (bis)
- Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito. (bis)
Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito! (bis)
- Aleluia, irmãs, aleluia irmãos! (bis)
Povo de sacerdotes, a Deus louvação. (bis)
3. RECORDAÇÃO DA VIDA
4. HINO
Cântico das criaturas, São Francisco de Assis - p.
Eu creio num mundo novo, p.
Salve dia festivo, p.
Irmão sol com irmã lua, p.
5. SALMO
1ª semana: Salmo 63 e Cântico das criaturas
2ª semana: Salmo 118
3ª semana: Salmo 63 e cântico das criaturas
4ª semana: Salmo 118
6. LEITURA BÍBLICA
1Pedro 2,4-5.9-10:
Irmãos e irmãs, aproximem-se do Senhor, a pedra viva rejeitada pelos homens, mas escolhida e
preciosa aos olhos de Deus. Do mesmo modo, vocês também, como pedras vivas, vão entrando na
construção do templo espiritual, e formando um sacerdócio santo, destinado a oferecer sacrifícios
espirituais que Deus aceita por meio de Jesus Cristo.Vocês, porém, são raça eleita, sacerdócio régio,
nação santa, povo adquirido por Deus, para proclamar as obras maravilhosas daquele que chamou
vocês das trevas para a sua luz maravilhosa.
Ou: Leitura do dia.
7. MEDITAÇÃO - silêncio - partilha - refrões....
8. CÂNTICO DO NOVO TESTAMENTO
Cântico de Zacarias (Lc 1,68-79):

328/505

9. PRECES
Nesta manhã de domingo, recordando a criação do mundo e a nossa ressurreição em Jesus Cristo,
bendigamos ao Senhor, dizendo:
Bendito seja o Senhor, nosso Deus!
. Bendito sejas, Senhor, pela luz deste novo dia e pela claridade de Jesus que brilha em nós,
afastando toda escuridão.
. Bendito sejas, Senhor, pelos rios e pelas matas, pelos pássaros e pelos peixes e pela alegria de
viver.
. Bendito sejas, Senhor, pela terra que produz os alimentos e pelos irmãos que sabem partilhar o
fruto do seu trabalho.
. Que a força da ressurreição nos renove interiormente e faça novas todas as coisas
. Preces espontâneas...
Pai nosso...
Oração
Ó Deus, defensor da vida, o teu Filho Jesus venceu a morte pela sua ressurreição. Unidos a ele,
possamos vencer toda injustiça e todo mal. Te pedimos em nome dele, Jesus Cristo, nosso Senhor.
Amém!
10. BÊNÇÃO
O Senhor nos abençoe e nos guarde! Amém!
O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face e nos seja favorável! Amém.
O Senhor dirija para nós o seu rosto e nos dê a paz! Amém!
- Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Para sempre seja louvado!
TEMPO COMUM - DOMINGO
OFÍCIO DA TARDE
1. CHEGADA - silêncio - oração pessoal
2. ABERTURA
- Venham, ó nações, ao Senhor cantar!
Ao Deus do universo venham festejar!
- Seu amor por nós, firme para sempre, (bis)
Sua fidelidade dura eternamente. (bis)
- Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito. (bis)
Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito! (bis)
- Aleluia, irmãs, aleluia irmãos! (bis)
Povo de sacerdotes, a Deus louvação! (bis)
- Ao partir o pão ele apareceu, (bis)
Fica, Senhor, conosco, já escureceu! (bis)
3. REVISÃO DO DIA
O Deus de misericórdia tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida
eterna. Amém!
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4. HINO
Nós te damos muitas graças, p.
Canta meu povo, p.
5. SALMO
1ª semana: Salmo 111 e 3º Cântico do Apocalipse
2ª semana: Salmo 114-115
3ª semana: Salmo 111 e 113
4ª semana: Salmo 110 e 112
6. LEITURA BÍBLICA
Apocalipse 21,1-5:
Vi um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe.
Vi também descer do céu, de junto de Deus, a Cidade Santa, uma Jerusalém nova, pronta como
esposa que se enfeitou para o seu marido. Nisso, saiu do trono uma voz forte. E ouvi:
"Esta é a tenda de Deus com os homens.
Ele vai morar com eles.
Eles serão o seu povo
E ele, o Deus-com-eles, será o seu Deus.
Ou: Leitura do dia.
7. MEDITAÇÃO - silêncio - partilha - refrões...
8. CÂNTICO DO NOVO TESTAMENTO
Cântico de Maria (Lc 1,46-55).
9. PRECES
Neste fim de tarde, na hora do sol se pôr e da noite chegar, invoquemos o Senhor, luz da luz,
dizendo com confiança:
Caminha conosco, Senhor!
. Guarda a tua Igreja, presente no mundo inteiro. Guarda com carinho as nossas comunidades, para
que sejam perseverantes na fé e no testemunho.
. Fica conosco, Senhor, quando a escuridão da mentira e da injustiça, do medo e da solidão
invadirem a nossa vida. Manifesta teu amor como luz e sol que jamais se põe.
. Olha com amor de mãe a cada um de nós, nossas famílias e amigos. Reúne na unidade todas as
comunidades cristãs.
Preces espontâneas...
Pai nosso...
Oração
Nós te damos graças, ó Deus santo, pela vida que recebemos de ti! Nós te louvamos e te
bendizemos pela ressurreição de Jesus e pela esperança que fez nascer em nossos corações!
Caminha conosco hoje e sempre. Por Cristo, Jesus, nosso Senhor. Amém!
10. BÊNÇÃO
O Senhor nos abençoe e nos guarde. amém!
O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face e nos seja favorável!
O Senhor dirija para nós o seu rosto e nos dê a paz! Amém!
- Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Para sempre seja louvado!
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TEMPO COMUM - SEGUNDA-FEIRA
OFÍCIO DA MANHÃ
1. CHEGADA - silêncio - oração pessoal
2. ABERTURA
- Estes lábios meus, vem abrir, Senhor,
Cante esta minha boca sempre o teu louvor!
- Venham, adoremos, a nosso Senhor! (bis)
Ele é o Deus da vida, nosso Criador. (bis)
Sl 90:
- Teu amor preencha nosso amanhecer (bis)
E toda vida alegres vamos conviver! (bis)
- Sobre nós, ó Deus, venha o teu amor, (bis)
De nossas mãos a obra vem firmar, Senhor! (bis)
- A ti, ó meu Deus, louvo e agradeço (bis)
As lidas deste dia eu te ofereço.(bis)
- Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito. (bis)
Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito! (bis)
- Aleluia, irmãs, aleluia irmãos! (bis)
Do povo que trabalha, a Deus louvação! (bis)
3. RECORDAÇÃO DA VIDA
4. HINO
Louvado sejas, meu Senhor, p.
Ó Cristo, sol que vem do alto, p.
Clarão da glória, p.
5. SALMO
1ª semana: Salmo 5 e 29
2ª semana: Salmo 42 e 19A
3ª semana: Salmo 84 e 96
4ª semana: Salmo 90 e 148
6. LEITURA BÍBLICA
2Tessalonicenses 3,10b-13:
Irmãos e irmãs, ouvimos dizer que entre vocês existem alguns que vivem à-toa, sem fazer nada e
em contínua agitação. A essas pessoas mandamos e pedimos, no Senhor Jesus Cristo, que comam o
próprio pão, trabalhando em paz. Quanto a vocês, irmãos, não se cansem de fazer o bem.
Ou: Leitura do dia.
7. MEDITAÇÃO - silêncio - partilha - refrões...
8. PRECES
Apresentemos ao Senhor nossa intercessão e o clamor de todo o povo, dizendo:
Inclina, Senhor, teu ouvido, escuta nosso pedido!
. Acompanha, Senhor, nesta nova semana, todos os trabalhadores do campo e da cidade. Dá a todos
o teu Espírito.
. Conforta e fortalece, Senhor, os desempregados e marginalizados, faze-lhes sentir teu apoio e
comunhão proteção.
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. Abençoa, Senhor, os esforços em defesa do meio ambiente e todas as organizações que trabalham
para tornar este mundo mais habitável.
. Fortalece nossa comunidade no serviço uns dos outros e de todos os irmãos, por um mundo mais
humano e liberto.
Preces espontâneas...
Pai nosso...
Oração
Pai querido, criador de todas as coisas boas que existem neste mundo! No início desta semana de
trabalho, olha para nós. Orienta e acompanha os nossos pensamentos, palavras e ações. Por Cristo,
Jesus, nosso Senhor. Amém.
9. BÊNÇÃO
O Deus da vida nos abençoe e confirme a obra de nossas mãos agora e sempre. Amém.
- Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Para sempre seja louvado!
TEMPO COMUM - SEGUNDA-FEIRA
OFÍCIO DA TARDE
1. CHEGADA - silêncio - oração pessoal
2. ABERTURA
- Vem, ó Deus da vida, vem nos ajudar!
Vem, não demores mais, vem nos libertar!
- Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito. (bis)
Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito. (bis)
- Aleluia, irmãs, aleluia irmãos! (bis)
Do povo que trabalha, a Deus louvação! (bis)
- O Senhor te guarde, ele é teu vigia, (bis)
Quem te garante a noite e governa o dia! (bis)
3. REVISÃO DO DIA
O Deus de misericórdia tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida
eterna. Amém!
4. HINO
Criador generoso, p.
Ao cair a tarde, p.
Povo que luta, p.
Povo que és peregrino, p.
5. SALMO
1ª semana: Salmo 11 e 15
2ª semana: Salmo 121 e 122
3ª semana: Salmo 124 e Efésios 1,3-10
4ª semana: Salmo 145 e Rm 8
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6. LEITURA BÍBLICA
Colossenses 3,12-17:
Irmãos e irmãs, vocês são escolhidos de Deus, santos e amados. Vistam-se, então, de sentimentos de
compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Suportem-se uns aos outros e se perdoem
mutuamente, sempre que tiverem queixa contra alguém. Cada um perdoe o outro, do mesmo modo
que o Senhor perdoou vocês. E acima de tudo, vistam-se com o amor, que é o laço da perfeição.
Que a paz de Cristo reine no coração de vocês.
Ou: Leitura do dia.
7. MEDITAÇÃO - silêncio - partilha - refrões...
8. PRECES
Irmãos e irmãs, no final deste dia de trabalho e de luta, façamos de nossa vida uma oferenda de
louvor, dizendo:
Recebe, Senhor!
. Recebe, ó Deus de misericórdia, o cansaço e a luta que hoje viveram os operários e lavradores, e
todas as trabalhadoras, operárias, lavadeiras e das donas de casa.
. Recebe, Senhor, o sofrimento daqueles que trabalham e não recebem o suficiente para comer e
viver dignamente.
. Recebe, Senhor, o que de ti mesmo recebemos: a capacidade de criar um mundo novo que o nosso
trabalho de cada dia prepara e apressa.
.
Preces espontâneas...
Pai nosso...
Oração
Fica conosco, Deus de misericórdia. A nós, cansados das atividades do dia e das tensões do mundo,
dá o repouso e a força renovadora do teu amor. Por Cristo, Jesus, nosso Senhor. Amém!
9. BÊNÇÃO
O Deus de Amor, que fez o céu e a terra nos abençoe, agora e sempre. Amém.
- Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Para sempre seja louvado!
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TEMPO COMUM - TERÇA-FEIRA
OFÍCIO DA MANHÃ
1. CHEGADA - silêncio - oração pessoal
2. ABERTURA
- Estes lábios meus, vem abrir, Senhor, (bis)
Cante esta minha boca sempre o teu louvor! (bis)
- Venham, adoremos, a nosso Senhor! (bis)
Ele se manifesta nosso Salvador. (bis)
Sl 63(62):
- Ó Senhor, meu Deus, desde o amanhecer (bis)
Com sede eu te procuro, vem me atender! (bis)
- Como a terra seca do sertão por água, (bis)
Assim por ti suspiro eu de corpo e alma! (bis)
- Toda a minha vida eu vou bendizer, (bis)
Pedindo a tua bênção, minhas mãos erguer! (bis)
- Glória ao Pai e ao Filho e ao santo Espírito, (bis)
Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito! (bis)
- Aleluia, irmãs, aleluia irmãos! (bis)
Do povo que trabalha a Deus louvação! (bis)
3. RECORDAÇÃO DA VIDA
4. HINO
A ti meu Deus, p.
Jesus Cristo e a vida, p.
Senhor meu Deus, p.
Deus chama a gente, p.
5. SALMO
1ª semana: Salmo 33 e 150
2ª semana: Salmo 43 e 65
3ª semana: Salmo 85 e 149
4ª semana: Salmo 3 e 149:
6. LEITURA BÍBLICA
Mateus 5,13-16:
Naquele tempo, Jesus disse: "Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal perde o gosto, com que
poderemos salgá-lo? Não serve para mais nada; serve só para ser jogado fora e ser pisado pelos
homens.Vocês são a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre o monte.
Ninguém acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de uma vasilha, e sim para colocá-la num
candeeiro, onde ela brilha para todos os que estão em casa. Assim também: que a luz de vocês
brilhe diante dos homens, para que eles vejam as boas obras que vocês fazem, e louvem o Pai de
vocês que está no céu."
Ou: Leitura do dia.
7. MEDITAÇÃO - silêncio - partilha - refrões...
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8. PRECES
Confiando na misericórdia do Senhor, a ele entreguemos nossos pedidos:
Senhor, tem piedade de nós!
. Pela paz no mundo inteiro e pela libertação dos povos oprimidos.
. Pelas pessoas doentes e desesperançadas, pelos idosas e solitárias.
. Pelas comunidades da caminhada e por todas as Igrejas cristãs.
Preces espontâneas...
Pai nosso...
Oração
Ó Deus, desde o amanhecer, clareias nossos corações com a tua luz, dá-nos a força de preparar
diante de Jesus, teu Filho, os caminhos da justiça e da paz. Por Cristo nosso Senhor. Amém!
9. BÊNÇÃO
O Deus da nossa salvação nos abençoe, faça brilhar sobre nós a sua paz, agora e sempre. Amém!
- Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Para sempre seja louvado!

TEMPO COMUM - TERÇA-FEIRA
OFÍCIO DA TARDE
1. CHEGADA - silêncio - oração pessoal
2. ABERTURA
- Vem, ó Deus da vida, vem nos ajudar!
Vem, não demores mais, vem nos libertar!
- Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito.(bis)
Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito.(bis)
- Aleluia, irmãs, aleluia irmãos!(bis)
Do povo que trabalha a Deus louvação! (bis)
- Onde estiver teu tesouro, irmão,(bis)
Lá estará inteiro o teu coração! (bis)
3. REVISÃO DO DIA
O Deus de misericórdia tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida
eterna. Amém!
4. HINO
Lenta e calma, p.
Aleluia, recebe Senhor, p.
Senhor quanto mais caminho, p.
Liberdade vem e canta, p.
5. SALMO
1ª semana: Salmo 1 e 4
2ª semana: Salmo 123 e 131
3ª semana: Salmo 125 e 131
4ª semana: Salmo 137 e 138

335/505

6. LEITURA BÍBLICA
1João 4,11-13.16:
Irmãos e irmãs, se Deus nos amou a tal ponto, também devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém
jamais viu Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está conosco, e o seu amor se realiza entre
nós. Nisto reconhecemos que permanecemos com Deus e ele conosco: ele nos deu o seu Espírito. E
nós reconhecemos o amor que Deus tem por nós e acreditamos nesse amor. Deus é amor: quem
permanece no amor, permanece em Deus e Deus permanece nele.
Ou: Leitura do dia.
7. MEDITAÇÃO - silêncio - partilha - refrões...
8. PRECES
Unidos no Espírito, coloquemos diante do Senhor nossas vidas e a vida de todo o universo.
Santifica teu povo, Senhor!
. Em tuas mãos, Senhor, entregamos o peso e o calor do dia, nossas atividades e nossas alegrias.
. Sustenta, ó Pai, os sofredores da rua que, assim como Jesus, não têm onde descansar e reclinar a
cabeça.
. Fortalece os grupos e comunidades que se reúnem hoje e se alimentam da tua Palavra. Que sejam
sinal da tua salvação.
Preces espontâneas...
Pai nosso...
Oração
Visita, Senhor, esta comunidade e afasta as ciladas do inimigo; Que a proteção materna do teu
Espírito habite conosco e nos fortaleça no trabalho pela paz. Por Cristo, Jesus, nosso Senhor.
Amém.
9. BÊNÇÃO
O Deus de toda graça, que nos chamou à comunhão por Jesus Cristo, nos fortaleça em nossas
provações e nos firme na fé, agora e para sempre. Amém.
- Louvado seja, nosso Senhor Jesus Cristo.
Para sempre seja louvado!
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TEMPO COMUM - QUARTA-FEIRA
OFÍCIO DA MANHÃ
1. CHEGADA - silêncio - oração pessoal
2. ABERTURA
- Estes lábios meus, vem abrir, Senhor,
Cante esta minha boca sempre o teu louvor!
- Venham, adoremos a nosso Senhor! (bis)
A proclamar seu Reino ele nos chamou. (bis)
Sl 100:
- Toda terra aclame, cante ao Senhor, (bis)
Sirva com alegria, venha com fervor! (bis)
- O Senhor é Deus, saiba o mundo todo (bis)
Somos o seu rebanho, somos o seu povo. (bis)
- Venham ao Senhor, tragam seu louvor, (bis)
Só o Senhor é bom, eterno o seu amor! (bis)
- Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito. (bis)
Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito.(bis)
- Aleluia, irmãs, aleluia irmãos! (bis)
Do povo que trabalha, a Deus louvação! (bis)
3. RECORDAÇÃO DA VIDA
4. HINO
Peregrino nas estradas de um mundo desigual
Venha teu Reino Senhor, p.
É madrugada, p.
Jesus eu irei te louvar, p.
5. SALMO
1ª semana: Salmo 2 e 47
2ª semana: Salmo 108 e 97
3ª semana: Salmo 86 e 98
4ª semana: Salmo 103 e 150
6. LEITURA BÍBLICA
Lucas 6,20-26:
Naquele tempo, Jesus, levantando os olhos para os discípulos, disse: "Felizes de vocês, os pobres,
porque o Reino de Deus lhes pertence. Felizes de vocês que agora têm fome, porque serão saciados.
Felizes de vocês que agora choram, porque hão de rir. Felizes de vocês se os homens os odeiam, se
os expulsam, os insultam e amaldiçoam o nome de vocês, por causa do Filho do Homem. Alegremse nesse dia, pulem de alegria, pois será grande a recompensa de vocês no céu.
Ou: Leitura do dia
7. MEDITAÇÃO - silêncio - partilha - refrões...
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8. PRECES
Irmãos e irmãs, Jesus intercede agora por todo o seu povo, junto do Pai. Vamos nos unir à prece
dele, dizendo:
Ouve-nos, Senhor!
. Ouve, Senhor, o clamor de milhões de filhas e filhos teus que sofrem debaixo da opressão e da
miséria.
. Abranda o coração dos poderosos, aumenta a força dos pobres, para que venha o teu Reino.
. Guarda-nos unidos na comunhão dos santos, com todos os nossos irmãos e irmãs, vivos e
falecidos.
Preces espontâneas...
Pai nosso...
Oração
Ó Deus de amor, adorado por todas as culturas, tu nos dás este novo dia como sinal de que renovas
o universo com o teu amor. Vem fazer com que sejamos testemunhas do teu Reino neste mundo.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, Teu Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém!
9. BÊNÇÃO
O Deus que é luz de todos os povos nos reúna na unidade do seu amor e nos abençoe, agora e
sempre. Amém!
- Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Para sempre seja louvado!
TEMPO COMUM - QUARTA-FEIRA
OFÍCIO DA TARDE
1. CHEGADA - silêncio - oração pessoal
2. ABERTURA
- Vem, ó Deus da vida, vem nos ajudar!
Vem, não demores mais, vem nos libertar!
- Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito.(bis)
Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito.(bis)
- Aleluia, irmãs, aleluia irmãos! (bis)
Do povo que trabalha a Deus louvação! (bis)
- Toda humanidade, o Senhor chamou.
À festa do seu Reino ele convocou!
3. REVISÃO DO DIA
O Deus de misericórdia tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida
eterna. Amém!
4. HINO
Cai a tarde o sol se esconde, p.
Nós te damos graças Senhor, p.
5. SALMO
1ª semana: Salmo 27 e Colossenses 1,12-20
2ª semana: Salmo 61 e 67
3ª semana: Salmo 126 e 127
4ª semana: Salmo 139 e colossenses 1,12-20
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6. LEITURA BÍBLICA
2Coríntios 4,5-10:
Irmãos e irmãs, não pregamos a nós mesmos, mas Cristo Jesus, Senhor. Quanto a nós mesmos, é
como servos de vocês que nos apresentamos, por causa de Jesus. Pois o Deus que disse: "Do meio
das trevas brilhe a luz!" foi ele mesmo que reluziu em nossos corações para fazer brilhar o
conhecimento da glória de Deus, que resplandece na face de Cristo. Todavia, esse tesouro nós o
levamos em vasos de barro, para que todos reconheçam que esse incomparável poder pertence a
Deus e não é propriedade nossa.
Ou: Leitura do dia
7. MEDITAÇÃO - silêncio - partilha - refrões...
8. PRECES
Ao Deus da vida, garantia das nossas vitórias, oremos...
Nós te entregamos, Senhor.
. Os povos que passaram este dia em conflitos e na luta por sua libertação.
. Todas as pessoas que em nosso continente estão ameaçadas de morte por causa do teu reino.
. As vitórias conquistadas e os passos dados por nossas comunidades em busca da terra prometida.
Preces espontâneas...
Pai nosso...
Oração
Ó Deus de bondade, escuta o clamor do teu povo. Faze que, no meio dos conflitos e das aflições
deste mundo, nos consagremos mais profundamente ao trabalho pela paz e pela justiça. Por Cristo,
Jesus, nosso Senhor. Amém!
9. BÊNÇÃO
Pela força da Terra, mãe da vida, o Deus do universo abençoe a nós e a todas as suas criaturas, com
o seu Axé, agora e sempre. Amém.
- Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Para sempre seja louvado!
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TEMPO COMUM - QUINTA-FEIRA
OFÍCIO DA MANHÃ
1. CHEGADA - silêncio - oração pessoal
2. ABERTURA
- Estes lábios meus, vem abrir, Senhor,
Cante esta minha boca sempre o teu louvor!
- Venham, adoremos a nosso Senhor.(bis)
Hoje ele nos reúne em seu grande amor.(bis)
Salmo 81:
- Venham em seu nome, venham se alegrar,
Ele é a nossa força, vamos aclamar.
- Desde muito tempo, desde Israel,
Bom é lembrar seus feitos, seu amor fiel.
- Para quem caminha ele reservou
O mel que sai da rocha e o trigo em flor
- Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito.(bis)
Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito.(bis)
- Aleluia, irmãs, aleluia irmãos!(bis)
Do povo que trabalha, a Deus louvação! (bis)
3. RECORDAÇÃO DA VIDA
4. HINO
Aqui chegando, Senhor, p.
5. SALMO
1ª semana: Salmo 57 e 148
2ª semana: Salmo 80 e Isaías 12
3ª semana: Salmo 48 e 148
4ª semana: Salmo 142 e 147A
6. LEITURA BÍBLICA
João 17,20-23:
Jesus rezou, dizendo: Pai, eu não te peço só por estes,
mas também por aqueles que vão acreditar em mim por causa da palavra deles, para que todos
sejam um, como tu estás em mim e eu em ti. E para que também eles estejam em nós, a fim de que
o mundo acredite que tu me enviaste.
Ou: Leitura do dia
7. MEDITAÇÃO - silêncio - partilha - refrões
8. PRECES
Apresentemos nosso louvor e as necessidades de todo o povo ao Senhor, Deus da aliança.
Escuta-nos, Senhor!
. Firma, ó Pai, os passos dos que trabalham pela paz, para que alcancem frutos de justiça.
. Renova, Senhor, as maravilhas de tua ação libertadora para todos os que estão cativos e
esmagados pela opressão.
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. Aumenta a comunhão entre nós e as comunidades do mundo inteiro.
Preces espontâneas...
Pai nosso...
Oração
Ó Deus, pela vinda de Cristo, Jesus, nos reuniste e nos escolheste para continuar a mesma
caminhada dos profetas, discípulos e mártires. Nós te agradecemos e pedimos a força do teu
Espírito, para sermos fiéis nesta missão tão importante que a nós confiaste. Por Cristo, Jesus, nosso
Senhor. Amém.
9. BÊNÇÃO
Pela força feminina do Espírito, o Senhor acenda em nós o fogo do seu amor, e nos abençoe agora e
sempre. Amém!
- Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Para sempre seja louvado!
TEMPO COMUM - QUINTA-FEIRA
OFÍCIO DA TARDE
1. CHEGADA - silêncio - oração pessoal
2. ABERTURA
- Vem, ó Deus da vida, vem nos ajudar!
Vem, não demores mais, vem nos libertar!
- Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito.(bis)
Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito.(bis)
- Aleluia, irmãs, aleluia, irmãos! (bis)
Do povo que trabalha, a Deus louvação!(bis)
- Onde estiver teu tesouro, irmão, (bis)
Lá estará inteiro o teu coração! (bis)
3. REVISÃO DO DIA
O Deus de misericórdia tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida
eterna. Amém!
4. HINO
Jesus, pastor amado, contempla-nos aqui, p.
Oi louvai, p.
Fica entre nós Senhor Jesus, p.
5. SALMO
1ª semana: Salmo 30 e 32
2ª semana: Salmo 72 e João 17
3ª semana: Salmo 34 e João 17
4ª semana: Salmo 144 e João 17
6. LEITURA BÍBLICA
Filipenses 2,2b-5:
Irmãos e irmãs, tenham uma só aspiração, um só amor, uma só alma e um só pensamento. Não
façam nada por competição e por desejo de receber elogios, mas por humildade, cada um
considerando os outros superiores a si mesmo. Que cada um procure, não o próprio interesse, mas o
interesse dos outros. Tenham em vocês os mesmos sentimentos que havia em Jesus Cristo.
Ou: Leitura do dia
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7. MEDITAÇÃO - silêncio - partilha - refrões...
8. PRECES
Irmãos e irmãs, ofereçamos ao Senhor a vida de cada um de nós, junto com a caminhada de nossa
comunidade e da Igreja toda.
Ao Senhor da vida,
Oferecerei!
A terra e o trabalho,
Oferecerei!
E as lutas dos pobres,
Oferecerei!
As sementes de vida lançadas na terra
Oferecerei!
Ao Senhor da aliança
Oferecerei!
Nossa fé e esperança
Oferecerei!
O cansaço, a alegria
Oferecerei!
Nossas comunidades que querem servir
Oferecerei!
(num gesto silencioso a comunidade oferece o que diz o canto).
Ou:
Oremos ao Senhor, para que ele nos dê a força renovadora do seu Espírito:
Ouve, Senhor, nossa prece.
- Por todas as pessoas que animam nossas comunidades, pelos pastores e pastoras de todas as
Igrejas, rezemos ao Senhor.
- Pelas pessoas que trabalham em busca da paz e do diálogo entre os povos, rezemos ao Senhor.
- Pela unidade entre nós e em todas as comunidades cristãs, rezemos ao Senhor.
Preces espontâneas
Pai nosso...
Oração
Senhor, nosso Deus, por Jesus teu filho e no Espírito dele, nos chamaste a viver na tua intimidade.
Reforça os laços de união entre nós e dá a todas as pessoas que crêem a unidade visível. Por Cristo,
Jesus, nosso Senhor. Amém!
9. BÊNÇÃO
O Deus da unidade, nos faça viver numa compreensão mútua, como um só coração e uma só alma,
agora e sempre. Amém!
- Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Para sempre seja louvado!
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TEMPO COMUM - SEXTA-FEIRA
OFÍCIO DA MANHÃ
1. CHEGADA - silêncio - oração pessoal
2. ABERTURA
- Estes lábios meus, vem abrir, Senhor, (bis)
Cante esta minha boca sempre o teu louvor! (bis)
- Venham, adoremos a nosso Senhor! (bis)
Doando sua vida ele nos salvou. (bis)
Sl 95(94):
- Venham, exultemos todos no Senhor, (bis)
Ele é nosso rochedo, nosso Salvador! (bis)
- Somos o seu povo, o rebanho seu, (bis)
Ele é nosso Pastor, ele é nosso Deus! (bis)
- Não fechemos hoje nosso coração, (bis)
Sua voz escutemos com toda atenção! (bis)
- Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito.(bis)
Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito.(bis)
- Aleluia, irmãs, aleluia, irmãos!(bis)
Do povo que trabalha, a Deus louvação.(bis)
3. RECORDAÇÃO DA VIDA
4. HINO
Vem, Senhor, Jesus, p.
Povos todos, louvai ao Senhor, p.
5. SALMO
1ª semana: Salmo 51 e 100
2ª semana: Salmo 51 e 147B
3ª semana: Salmo 51 e 100
4ª semana: Salmo 51 e 147B
6. LEITURA BÍBLICA
1Pedro 1,6-9:
Irmãos e irmãs, vocês devem alegrar-se, mesmo se agora, passam por várias provações. Desse
modo, a fé que vocês têm será provada como o ouro no meio do fogo. O ouro vai desaparecer, mas
a fé que vale muito mais, não se perderá, até o dia da revelação de Jesus Cristo. Vocês nunca viram
Jesus e, apesar disso, o amam. Não o vêem, mas acreditam. E por isso sentem alegria extraordinária
e gloriosa, porque alcançam a meta da fé, que é a salvação.
Ou: Leitura do dia.
7. MEDITAÇÃO - silêncio - partilha - refrões...
8. PRECES
Adoremos a Cristo que por sua cruz trouxe a salvação a toda a humanidade.
Sê nossa luz, sê nosso caminho, Senhor!
. Cristo, sol da justiça, ilumina-nos, perdoa nosso pecado e por tua misericórdia, faze-nos viver em
tua comunhão.
. Firma no teu amor todos os que sofrem perseguição por causa do teu reino.
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. Abençoa neste dia os doentes e todas as pessoas que passam por qualquer sofrimento.
. Ensina-nos a assumir nossas provações e a viver hoje em profunda comunhão contigo e entre nós.
Preces espontâneas...
Pai nosso...
Oração
Ó Deus , nosso Pai, na manhã de uma sexta-feira levaram Jesus, preso, ao tribunal do governador. O
justo foi condenado pelos injustos. Olha hoje por nós que somos discípulos e discípulas dele e fazenos corajosos no serviço do teu povo, confiantes na vitória da ressurreição. Por Cristo, Jesus, nosso
Senhor. Amém!
9. BÊNÇÃO
O Deus da paciência e da consolação, seja força em nossos sofrimentos, agora e sempre. Amém.
- Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Para sempre seja louvado!
TEMPO COMUM - SEXTA-FEIRA
OFÍCIO DA TARDE
1. CHEGADA - silêncio - oração pessoal
2. ABERTURA
- Vem, ó Deus da vida, vem nos ajudar!
Vem, não demores mais, vem nos libertar!
- Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito.(bis)
Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito.(bis)
- Aleluia, irmãs, aleluia, irmãos! (bis)
Do povo que trabalha, a deus louvação! (bis)
- Fomos perdoados pela sua cruz (bis)
E pelas suas chagas nos curou Jesus.(bis)
3. REVISÃO DO DIA
O Deus de misericórdia tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida
eterna. Amém!
4. HINO
Eis que da noite, p.
Obrigado Senhor, p.
5. SALMO
1ª semana: Salmo 41 e 46
2ª semana: Salmo 116 A e B e Filipenses 2
3ª semana: Salmo 31
4ª semana: Salmo 6 e 146
6. LEITURA BÍBLICA
Hebreus 5,7-9:
Cristo, durante a sua vida na terra, fez orações e súplicas a Deus, em voz alta e com lágrimas, ao
Deus que o podia salvar da morte. E Deus o escutou, porque ele foi submisso. Embora sendo Filho
de Deus, aprendeu a ser obediente através de seus sofrimentos. E, depois de perfeito, tornou-se a
fonte da salvação eterna para todos aqueles que lhe obedecem.
Ou: Liturgia do dia
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7. MEDITAÇÃO - silêncio - partilha - refrões...
8. PRECES
Bendigamos ao Pai que olha o sofrimento dos pequenos e os liberta pela cruz e ressurreição de
Jesus.
Bendito sejas, Senhor!
. Bendito sejas, ó Pai, por Jesus Cristo nosso Salvador, que pela cruz nos trouxe a vida nova da
ressurreição.
. Bendito sejas, Senhor, que fortaleces os cansados, reanimas os desencorajados e consolas os aflitos
com a força transformadora do teu amor.
. Bendito sejas, Senhor da vida, força dos mártires e meta de nossa caminhada.
Preces espontâneas...
Pai nosso...
Oração
Ó Deus de bondade, Jesus deu a maior prova de amor: doou a sua vida por toda a humanidade;
amou até o fim, até a morte de cruz. Animados pelo mesmo Espírito de amor, possamos continuar a
missão dele. Te pedimos em nome dele, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém!
9. BÊNÇÃO
O Deus da paciência e da consolação, seja força em nossos sofrimentos, agora e sempre. Amém.
- Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Para sempre seja louvado!
TEMPO COMUM - SÁBADO
OFÍCIO DA MANHÃ
(Memória da Santa Virgem Maria)
1. CHEGADA - silêncio - oração pessoal
2. ABERTURA
- Estes lábios meus, vem abrir, Senhor,
Cante esta minha boca sempre o teu louvor!
- Venham, adoremos a nosso Senhor, (bis)
Com a Virgem Maria, Mãe do Salvador. (bis)
- Ao Senhor pertence o céu e a terra,
Sl 24(23)
Todas as criaturas, tudo quanto encerram. (bis)
- Em seu santuário quem há de subir
Quem anda na justiça e sabe repartir. (bis)
- Só assim merece a bênção do Senhor,
Vai receber a herança do Deus salvador. (bis)
- Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito. (bis)
Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito.(bis)
- Aleluia, irmãs, aleluia, irmãos! (bis)
Com a Virgem Maria, a Deus louvação! (bis)
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3. RECORDAÇÃO DA VIDA
4. HINO
Felizes os pobres reunidos
Ou:
Com Maria em Deus exultemos, p.
Imaculada, p.
Ela era pobre, p.
5. SALMO
1ª semana: Salmo 119E e Êxodo 15
2ª semana: Salmo 92 e 8
3ª semana: Salmo 87 e 148
4ª semana: Salmo 45 e 8
6. LEITURA BÍBLICA
Gálatas 4,4-7:
Irmãos e irmãs, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Ele nasceu de uma
mulher, submetido à Lei para resgatar aqueles que estavam submetidos à Lei, a fim de que fôssemos
adotados como filhos. A prova de que vocês são filhos é o fato de que Deus enviou aos nossos
corações o Espírito do seu Filho que clama: Abba, Pai! Portanto, você já não é escravo, mas filho; e
se é filho, é também herdeiro por vontade de Deus.
Ou: Leitura do dia.
7. MEDITAÇÃO - silêncio - partilha - refrões...
8. PRECES
Junto com o povo da primeira Aliança, e junto com Maria, apresentemos ao Senhor nossos louvores
e nossos pedidos:
Ó Senhor, escuta nossa prece!
. Nós te louvamos, Senhor, tu, o único Deus; queremos te amar e glorificar por toda a nossa vida.
. Nós te agradecemos esta semana de trabalho e de comunhão. Que os pobres e cansados recuperem
o direito do descanso semanal.
. Recebe, o esforço das pessoas e grupos que trabalham pela paz no mundo e pela unidade das
Igrejas.
. Recebe em teu reino nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida em tua amizade.
Preces espontâneas...
Pai nosso...
Oração
Ó Deus, tu nos amas com amor de mãe. Celebrando, neste sábado, a memória de Maria, mãe de
Jesus, nós te pedimos, derrama em nossos corações a graça do teu Espírito, para que as nossas
energias e todo o nosso viver sejam consagrados a ti. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
9. BÊNÇÃO
A paz de Deus que supera toda compreensão, guarde nossos corações e nossos pensamentos no
Cristo Jesus. Amém.
- Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Para sempre seja louvado!

346/505

TEMPO DO ADVENTO
O culto cristão é sempre celebração da vinda do Senhor. Entretanto, antes de celebrar o
Natal de Jesus Cristo, somos especialmente convidados a proclamar que o Senhor vem e a nos
preparar para a sua vinda. Nas duas primeiras semanas do advento, vigilantes esperamos a vinda
gloriosa do Senhor. Depois, lembrando a espera dos profetas e da Santa Virgem Maria, preparamos
mais especialmente o Natal do nosso Salvador. Celebrando este ofício, entramos neste clima de
expectativa e abrimos em nós e ao redor de nós espaço para este novo de Deus que se anuncia, sem
nossas costumeiras resistências.
TEMPO DO ADVENTO - SÁBADO À NOITE
OFÍCIO DE VIGÍLIA
1. CHEGADA - silêncio - oração pessoal - mantra
2. ABERTURA
Salmo 117(116)
- Venham, ó nações, ao Senhor cantar!
Ao Deus do universo venham festejar!
- Seu amor por nós, firme para sempre, (bis)
Sua fidelidade dura eternamente (bis)
- Teu poder, ó Deus, vem nos revelar, (bis)
Por teu amor agora vem nos libertar! (bis)
acendem-se as velas
- Para ti, Senhor, toda noite é dia, (bis)
A escuridão mais densa logo se alumia. (bis)
- Vem, ó luz da vida, vem Cristo Jesus,
Vem dissipar a noite, sol que nos conduz! (bis)
oferta-se incenso ou ervas cheirosas)
- Suba nosso incenso a ti, ó Senhor, (bis)
Das mãos de quem vigia, recebe o louvor! (bis)
- Nossas mãos orantes para os céus subindo, (bis)
Cheguem como oferenda ao som deste hino. (bis)
- Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito, (bis)
Glória à Trindade santa, glória ao Deus bendito! (bis)
- Em pé, vigilantes, juntos na oração! (bis)
vamos ao seu encontro, lâmpadas nas mãos! (bis)
3. RECORDAÇÃO DA VIDA
4. HINO
O Senhor virá libertar o teu povo, p.
Quando virá, Senhor, o dia?, p.
Isaías, p.
5. SALMO 80(79)
1º sábado: Salmo 80
2º sábado: Salmo 80
3º sábado: Salmo 85
4º sábado: Salmo 85
6. LEITURA BÍBLICA
- Aclamação ao evangelho
- Evangelho da missa do domingo
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7. MEDITAÇÃO - silêncio, oração - refrões...
8. CÂNTICO DE SIMEÃO
9. PRECES
Irmãos e irmãs, como lâmpadas vivas, carregando todas as urgências do mundo, imploremos a
vinda do Senhor, cantando:
Vem, vem com tua luz, ó Senhor Jesus!
. Vem, ó Esperado de toda a criação; ouve o gemido que sobe da terra e dos mares, das florestas e
dos sertões, dos rios e das praias, de todo o universo em trabalho de parto. Vem, Senhor Jesus,
renova toda a criação!
. Vem, Pastor de teu povo, guia fiel, companheiro nas ruas e nas estradas desta vida; vem fortificar
nossos passos na dureza da caminhada.
. Vem, mistério do amor e da libertação, Presença escondida na história dos povos, vem e faze
germinar as sementes de comunhão e participação nas Igrejas e na sociedade...
Preces espontâneas...
Pai nosso...
Oração
Ó Deus, criador do universo, fizeste o dia e a noite como primeira obra da criação. Por isso te
consagramos esta noite para bendizer o teu nome, e dizer que esperamos vigilantes o dia da vinda
do teu Filho. Olha por nós, manifesta, ó Deus, a sua vinda, na humildade e não na força, na
manjedoura e não sobre um trono majestoso, para nos salvar e não para nos condenar. Vem nos
visitar na paz. Por Cristo nosso Senhor. Amém!
10. BÊNÇÃO
O Deus da esperança e da paz nos dê a sua alegria e nos mantenha perseverantes cada dia, até o dia
da vinda de Jesus Cristo. Amém
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TEMPO DO ADVENTO - DOMINGO
OFÍCIO DA MANHÃ
1. CHEGADA - Silêncio - oração pessoal
2. ABERTURA
- Estes lábios meus, vem abrir, Senhor, (bis)
Cante esta minha boca sempre o teu louvor! (bis)
- Venham adoremos a nosso Senhor, (bis)
Vem vindo em sua glória nosso Salvador. (bis)
Sl 24:
- Ao Senhor pertencem o céu e a terra. (bis)
Todas as criaturas, tudo quanto encerram. (bis)
- Em seu santuário quem há de subir, (bis)
Quem anda na justiça e sabe repartir. (bis)
- Só assim merece a bênção do Senhor, (bis)
Vai receber a herança do Deus salvador. (bis)
- Abram-se os portões, o Rei vai chegar, (bis)
Portas escancaradas para o Rei passar. (bis)
- Este Rei da glória, quem é, quem será? (bis)
É o Senhor da História, e vem libertar. (bis)
- Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito, (bis
Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito. (bis)
- Aleluia, irmãs, aleluia, irmãos! (bis)
Nosso Senhor vem vindo, a Deus louvação! (bis)
3. RECORDAÇÃO DA VIDA
4. HINO
Ressoa clara voz, p.
Vem, ó Senhor com o teu povo, p.
Isaías
5. SALMO 147 A e B
Ou: seguir lista das 4 semanas
6. LEITURA BÍBLICA
Evangelho do dia do lecionário. Página:
7. MEDITAÇÃO - silêncio - partilha - refrões...
8. CÂNTICO DO NOVO TESTAMENTO
Cântico de Zacarias - II. Página:
(A partir do dia 15 pode-se cantar todos os dias, antes e depois do cântico de Zacarias, as
antífonas do Ó, que se encontram na página...).

349/505

9. PRECES
Irmãos e irmãs, glorifiquemos Jesus Cristo, nosso Salvador, cantando:
Maranatha! Vem, Senhor Jesus!
. Jesus, Filho do Altíssimo, anunciado pelo anjo Gabriel a Maria! Que o anúncio da vinda do teu
reino, ressoe hoje no campo e na cidade, em nossa comunidade e no mundo inteiro...
. Jesus, Salvador, quando João Batista percebeu a tua chegada, pulou de alegria no ventre de Isabel.
Assim, nós aqui reunidos, possamos nos alegrar, percebendo os sinais de tua vinda no meio de nós...
. Jesus, foste anunciado por Zacarias como Sol nascente; vem consolar e animar com tua visita
todas as pessoas que estão vivendo momentos de sofrimento e escuridão.
Preces espontâneas...
Pai nosso...
Oração
Ó Deus, desejo de amor de todas as criaturas, tu és a nossa esperança. Faze-nos viver neste mundo
com sabedoria, justiça e um coração filial, aguardando a manifestação da vinda de Jesus Cristo.
Que ele venha completar a obra que em nós começou. Te pedimos isso em nome de Jesus, nosso
Senhor. Amém!
10. BÊNÇÃO
O Deus da paz nos santifique totalmente e nos mantenha vigilantes para o dia da vinda de nosso
Senhor Jesus Cristo, agora e para sempre.
Amém!
- Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Para sempre seja louvado!
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TEMPO DO ADVENTO - DOMINGO
OFÍCIO DA TARDE (ou noite) I Até o dia 14
1. CHEGADA - silêncio - Oração pessoal
2. ABERTURA
- Vem, ó Deus da vida, vem nos ajudar! (bis)
Vem, não demores mais, vem nos libertar! (bis)
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- Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito.(bis)
Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito.(bis)
- Aleluia, irmãos, venham com fervor! (bis)
Nosso Senhor vem vindo, a Deus o louvor. (bis)
- Em pé, vigilantes, juntos na oração! (bis)
Vamos ao seu encontro, lâmpadas nas mãos! (bis)
3. REVISÃO DO DIA
O Deus de misericórdia tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida
eterna. Amém!
4. HINO
Oh! vinde, enfim, p.
Ó vem Emanuel, p.
Os clamores do teu povo, p.
5. SALMO 27(26)
Ou: Seguir a lista das 4 semanas.
6. LEITURA BÍBLICA
Leitura do dia
8. MEDITAÇÃO - silêncio - partilha - refrões...
9. CÂNTICO DO NOVO TESTAMENTO
Cântico de Maria - p.
10. PRECES
Invoquemos o Cristo Jesus, esperança e alegria dos pobres de todos os tempos, cantando:
Vem, ó vem, Senhor, Jesus!
. Senhor, vem fortalecer as mãos cansadas e os pés vacilantes; enche de tua esperança os corações
abatidos...
. Faze-nos corajosos em assumir nossa vocação de profetas, anunciando e preparando os caminhos
do teu Reino nesta América sofrida...
. Dá-nos a graça de aguardar com alegria a tua vinda, e colaborar na gestação de uma nova
sociedade...
Preces espontâneas...
Pai nosso...
Oração
Ó Deus, luz de todas as pessoas que te buscam, na hora em que chega a escuridão, manifesta-nos a
tua presença, para que possamos vencer todo o medo e toda a trama maldosa deste mundo. Por
nosso Senhor Jesus Cristo, teu Filho, na unidade do Espírito Santo.
Amém!
11. BÊNÇÃO
O Deus da esperança, da alegria e da paz que logo vem, permaneça em todos nós, agora e para
sempre.
Amém!
Abençoe-nos, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. /
Amém!
- Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Para sempre seja louvado!
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TEMPO DO ADVENTO - DIAS DA SEMANA
OFÍCIO DA MANHÃ
1. CHEGADA - Silêncio - oração pessoal
2. ABERTURA
- Estes lábios meus, vem abrir, Senhor, (bis)
Cante esta minha boca sempre o teu louvor! (bis)
- Venham adoremos a nosso Senhor, (bis)
Vem vindo em sua glória nosso Salvador. (bis)
- Já chegou o tempo, o Senhor vem vindo! (bis)
Venham, pelo deserto, um caminho abrindo! (bis)
- O Senhor nos chama para a conversão, (bis)
A ele preparemos nosso coração! (bis)
- Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito. (bis)
Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito! (bis)
- Aleluia irmãs, aleluia, irmãos! (bis)
Nosso Senhor vem vindo, a Deus louvação! (bis)
3. RECORDAÇÃO DA VIDA
4. HINO
Ressoa clara voz, p.
Senhor, vem salvar teu povo, p.
Envia tua Palavra, p.
Da terra tão seca, p.
Eu quero ver, p.
5. SALMO 5
Ou: seguir a lista das 4 semanas p.
6. LEITURA BÍBLICA
Aclamação ao evangelho
Evangelho do dia, lecionário p.....
7. MEDITAÇÃO - silêncio - partilha - refrões...
8. PRECES
Irmãos e irmãs, iluminados em nossa fé, aguardamos a vinda do Senhor. Por isso, supliquemos que
venha o seu Reino, e cantemos:
Vem, Senhor, libertar o teu povo!
. Senhor, que vieste salvar teu povo cativo no Egito, quando a ti clamou, vem também a nós...
. Senhor, que jamais te esqueces do teu povo, lembra-te de nós que ainda hoje gememos e
esperamos...
. Senhor, que mostras teu rosto aos humildes e pequenos e a eles revelas teus segredos, mostra-nos
tua face e salva-nos...
Preces espontâneas
Pai nosso...
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Oração
Senhor, Deus da promessa, vem a nós com tua força e ternura. Abre os nossos ouvidos ao teu
chamado e nos prepara para a manifestação de tua vinda. Dá-nos a graça de entrarmos com decisão
e alegria no reino que Jesus veio anunciar. Te pedimos isso em nome de Jesus, nosso Senhor.
Amém
9. BÊNÇÃO
O Deus, fiel às promessas feitas aos nossos pais e mães, nos mantenha em seu amor, vigilantes para
o dia da vinda de Jesus Cristo nosso Salvador. Amém!
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
- Para sempre seja louvado.
TEMPO DO ADVENTO - DIAS DA SEMANA
OFÍCIO DA TARDE
1. CHEGADA - silêncio - oração pessoal
2. ABERTURA
- Vem, ó meu Senhor, vem nos ajudar! (bis)
Vem, não demores mais, vem nos libertar! (bis)
- Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito. (bis)
Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito! (bis)
- Em pé vigilantes, juntos na oração, (bis)
Vamos ao seu encontro, lâmpadas nas mãos! (bis)
3. REVISÃO DO DIA
O Deus de misericórdia, tenham compaixão de nós e nos conduza à vida eterna. Amém.
4. HINO
No céu se formam as nuvens, p.
Ouve-se na terra um grito, p.
Ó vem, Senhor, não tardes mais, p.
O Senhor virá libertar o seu povo, p.
5. SALMO 30(29)
Seguir a lista das 4 semanas
6. LEITURA BÍBLICA
Leitura do dia, conforme indica o lecionário, p....
7. MEDITAÇÃO - silêncio - partilha - refrões...
8. PRECES
Irmãos, unidos a todos os que esperam com amor sua manifestação gloriosa, façamos chegar ao
nosso Deus, os louvores e os clamores de toda parte, cantando:
Vem, Senhor, nos salvar!
Vem sem demora nos dar a paz.
. Na hora de escuridão e de angústia, ó Pai, faze brilhar sobre nós um raio da tua luz que nos oriente
no teu caminho...
. Acolhe, ó Pai, em teu amor, os que lutam pela justiça e preparam os caminhos da paz...
. Dá esperança aos desanimados, para que colaborem na construção do mundo novo...
Preces espontâneas...
Pai nosso... Pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre
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Oração
Ó Deus, amigo da humanidade, pelos profetas anunciaste ao mundo a vinda do teu Filho Jesus
Cristo. Ajuda-nos a testemunhar o seu nome e perceber os sinais de sua vinda em nossa história.
Conforme a tua promessa, esperamos ver a plena manifestação daquele que veio e sempre vem para
criar em nosso mundo, novo céu e nova terra. Por Cristo, Jesus, nosso Senhor. Amém!
9. BÊNÇÃO
O Deus da paz encha nossos corações de alegria e que o seu Espírito nos mantenha na esperança e
no amor até a vinda de Jesus Cristo. Amém!
OFÍCIO DA NOVENA DO NATAL
(15-23 de dezembro)
OFÍCIO DA MANHÃ
1. CHEGADA - Silêncio - oração pessoal
2. ABERTURA
- Estes lábios meus, vem abrir, Senhor, (bis)
Cante esta minha boca sempre o teu louvor! (bis)
- Venham, adoremos a nosso Senhor, (bis)
Vem vindo em sua glória, nosso Salvador. (bis)
- Já chegou o tempo, o Senhor vem vindo! (bis)
Venham, pelo deserto, um caminho abrindo! (bis)
- O Senhor nos chama para a conversão, (bis)
A ele preparemos nosso coração! (bis)
- Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito. (bis)
Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito! (bis)
- Aleluia irmãs, aleluia, irmãos! (bis)
Eis que já está bem perto, nossa salvação! (bis)
3. RECORDAÇÃO DA VIDA
4. HINO
Ó vinde enfim
Vem, ó Senhor, com o teu povo
Senhor, vem salvar teu povo
Lá vem, lá vem
Excelso verbo redentor
5. SALMO 5
Ou: seguir a lista das 4 semanas p.
6. LEITURA BÍBLICA
(A maior parte dos grupos de comunidades fazem a novena somente à noite por isso reservamos o
evangelho para o ofício da tarde)
1º Isaías 56,1-3.6-8
2º Gênesis 49,8-10
3º Jeremias 23,5-8 18
4º Juízes 13,2-7.24-25a 19
5º Isaías 7,10a-14 21 20
6º Cântico dos cânticos 2,8-14 ou Sofonias 3,14-18a 21
7º I Samuel 1,24-28 22
8º Malaquias 3,1-4.23-24
9º 2Samuel 7,1-5.8-11.16
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7. MEDITAÇÃO - silêncio - partilha - refrões...
8. CÂNTICO EVANGÉLICO
Há para cada dia da novena uma antífona, chamada do "Ó", que precede o cântico de Zacarias.
Canta-se a antífona do Ó, mais o cântico de Zacarias, mais a repetição da antífona como no ofício
da tarde para o cântico de Maria vejam, p. ).
9. PRECES
Irmãos, com Maria, aguardemos vigilantes a manifestação do Filho de Deus que a todos quer
salvar, cantando:
Vem, Senhor, nos salvar!
. Ó Cristo, faze de nosso coração e de todo o nosso ser a
tua morada e vem nos salvar!
. Ó Cristo, assumiste nossa fraqueza e nossa pobreza, fazenos fortes e ricos em teu amor!
. Ó Cristo, guia em teu caminho todos nós que te esperamos
nas estradas deste mundo...
Preces espontâneas...
Pai nosso...
Oração
Ó Deus de bondade! Olha o teu povo reunido nesta novena de natal. Dá-nos a graça de acolher com
muita alegria nosso Senhor Jesus Cristo que vem e anunciar com a nossa vida o mistério de sua
encarnação em nossa humanidade. Por Cristo, nosso Senhor. Amém!
10. BÊNÇÃO
O Deus da esperança, da alegria e da paz, permaneça com todos nós, agora e para sempre.
Amém!
- Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Para sempre seja louvado!
OFÍCIO DA NOVENA DO NATAL
15-23 de dezembro
OFÍCIO DA TARDE (ou noite)
1. CHEGADA - silêncio - oração pessoal
2. ABERTURA
- Vem, ó Deus da vida, vem nos ajudar!
Vem, não demores mais, vem nos libertar!
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- Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito.(bis)
Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito.(bis)
- Aleluia, irmãs, aleluia, irmãos! (Bis)
Nosso Senhor vem vindo, a Deus o louvação! (bis)
- Em pé vigilantes, juntos na oração, (Bis)
Vamos ao seu encontro, lâmpadas nas mãos! (bis)
3. REVISÃO DO DIA
O Deus de misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida
eterna. Amém!
4. HINO
Ó vem Emanuel, p.
Ó vinde, enfim, p.
Quando virá, p.
Ó vem, Senhor, não tardes mais
O Senhor virá libertar, p.
Lá vem, lá vem, p.
5. SALMO 147(12-20) - A - Página:
Seguir lista das 4 semanas
6. LEITURA BÍBLICA
1º dia: Lucas 7,19-23
2º dia: Mateus 1,1-17
3º dia: Mateus 1,18-24
4º dia: Lucas 1,5-25
5º dia: Lucas 1,26-38
6º dia: Lucas 1,39-45
7º dia: Lucas 1,46-55
8º dia: Lucas 1,57-66
9º dia: Lucas 1,67-79
7. MEDITAÇÃO - silêncio - partilha - refrões...
8. CÂNTICO DO NOVO TESTAMENTO
Há para cada dia da novena uma antífona que precede o cântico de Maria. Canta-se a antífona do
Ó, mais o cântico de Maria, mais a repetição da antífona (ver no final deste ofício, p.).
9. PRECES
Irmãos, com Maria, aguardemos vigilantes a manifestação do Filho de Deus que a todos quer salvar,
cantando:
Vem, Senhor, nos salvar!
. Ó Cristo, faze de nosso coração e de todo o nosso ser a tua morada e vem nos salvar!
. Ó Cristo, assumiste nossa fraqueza e nossa pobreza, faze-nos fortes e ricos em teu amor!
. Ó Cristo, guia em teu caminho todos nós que te esperamos nas estradas deste mundo...
Preces espontâneas...
Pai nosso...
(Pode-se rezar uma dezena do terço e o Glória ao Pai)
Oração
Ó Deus de bondade! Olha o teu povo reunido nesta novena de natal. Dá-nos a graça de acolher com
muita alegria nosso Senhor Jesus Cristo que vem e anunciar com nossa vida o mistério de sua
encarnação em nossa humanidade. Por Cristo, nosso Senhor. Amém!
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10. BÊNÇÃO
O Deus da esperança, da alegria e da paz, permaneça com todos nós, agora e para sempre.
Amém!
- Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Para sempre seja louvado!
Antífonas do ó (para cada dia da novena):
Dia 15 de dezembro:
Ó... Ó Mistério:
Escondido há séculos nos céus
Aos fiéis foste um dia revelado,
E dos cegos os olhos recobrados,
Já se firmam do coxo os passos seus,
Faz o pobre escutar a voz de Deus,
Vem, levanta do chão os humilhados, ó.
Vem, ó filho de Maria,
O amanhã já se anuncia
Quanta sede, quanta espera,
Quando chega, quando chega aquele dia?...(bis)
- A minha'alma engrandece o Senhor
E exulta o meus espírito em Deus, meu Salvador;
- Porque olhou para a humildade de sua serva,
Doravante as gerações hão de chamar-me de bendita.
- O poderoso fez em mim maravilhas,
E santo é seu nome!
- Seu amor para sempre se estende
Sobre aqueles que o temem;
- Manifesta o poder de seu braço,
Dispersa os soberbos;
- Derruba os poderosos de seus tronos
E eleva os humildes;
- Sacia de bens os famintos,
Despede os ricos sem nada.
- Acolhe Israel, seu servidor,
Fiel ao seu amor,
- Como havia prometido a nossos pais,
Em favor de Abraão e de seus filhos para sempre.
- Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
Como era no princípio, agora e sempre. Amém!
(Retoma-se a antífona: ó Mistério...).
Dia 16 de dezembro:
Ó...
Ó libertação:
Pelo Espírito Santo consagrado
Boa nova trouxeste aos oprimidos,
confortaste os corações sofridos,
Os cativos por ti serão livrados,
Vem liberta este povo acorrentado
E o tempo da dor seja esquecido, ó, ó.
Vem, ó Filho de Maria,
Já se acende a Estrela Guia,
Quanta sede, quanta espera,
Quando chega, quando chega aquele dia?... (bis)
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Dia 17 de dezembro
Ó...
Ó sabedoria:
tu saíste da boca do mais alto,
Os confins do universo atingiste,
Tu com força e ternura dirigiste
Este mundo por ti todo ordenado,
Vem mostrar o caminho consagrado
Da prudência, que ao justo um dia abriste, ó,ó.
Vem, ó Filho de maria,
Vem do céu Sabedoria,
Quanta sede, quanta espera,
Quando chega, quando chega aquele dia?... (bis)
Dia 18 de dezembro:
Ó...
Ó Senhor, ó Adonai:
De Israel, do teu povo és o guia,
Nu'a fogueira a Moisés te revelaste,
No Sinai a teus servos entregaste
Uma Lei cheia de sabedoria,
Vem trazer a teu povo alforria,
Libertar com teu braço os que amaste, ó, ó.
Vem, ó Filho de Maria,
Do teu povo és o guia,
Quanta sede, quanta espera,
Quando chega, quando chega aquele dia?... (bis)
Dia 19 de dezembro:
Ó...
Ó de Jessé raiz:
Estandarte bem alto levantado,
Um sinal para todas as nações,
Frente a ti ficam mudos os barões,
Clama o povo e só quer ser escutado,
Vem, Senhor, libertar o escravizado,
Não demores, escuta as orações, ó,ó.
Vem, ó Filho de Maria,
Vem dos tristes alegria,
Quanta sede, quanta espera,
Quando chega, quando chega aquele dia?... (bis)
Dia 20 de dezembro:
Ó...
Ó Chave de Davi:
És o cetro da casa de Davi,
Tu, que abres, e ninguém pode fechar,
Tu que fechas e abrir quem poderá?
Vem depressa esta raça acudir,
Algemado quem vai poder sair,
Se na sombra da morte é seu lugar? ó,ó.
Vem, ó Filho de Maria,
Vem, ó Cristo, Rei-Messias,
Quanta sede, quanta espera,
Quando chega, quando chega aquele dia?...(bis)
Dia 21 de dezembro:
Ó Sol do Oriente:
És o Sol da Justiça que desponta,
Resplendor de uma luz que não se apaga,
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Quem habita nas trevas te aguarda,
Quem do cego pecado está na sombra,
Quem da morte adormece, leva em conta,
Vem, Senhor, essa escuridão faz clara, ó ó.
Vem, ó Filho de Maria,
Vem raiar sol da justiça,
Quanta sede, quanta espera,
Quando chega, quando chega aquele dia?... (bis)
Dia 22 de dezembro:
Ó...
Ó Rei das nações:
Desejado dos povos, Rei das gentes,
Tudo ajuntas em ti, Pedra Angular,
Inimigos tu vens apaziguar,
Vem salvar este povo tão dormente,
Pois do barro formaste o nosso ente,
Vem, Senhor, e não tardes, vem salvar, ó
Vem, ó Filho de Maria,
Deus da nossa alegria,
Quanta sede, quanta espera,
Quando chega, quando chega aquele dia?... (bis)
Dia 23 de dezembro:
Ó...
Ó Emanuel:
Deus-conosco, ó Rei legislador,
Esperança de todas as nações,
Desejado de todos corações,
És dos pobres maior libertador,
Finalmente salvar-nos vem, Senhor,
Ó Deus nosso, ouve as nossas rogações, ó, ó.
Vem, ó Filho de Maria,
Vem depressa, ó luz da vida,
Quanta sede, quanta espera,
Quando chega, quando chega aquele dia?... (bis)
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FESTAS DO NATAL E TEMPO DO NATAL
O Natal não é apenas a celebração do aniversário de Jesus. Ninguém sabe a data exata em que
Jesus nasceu. Na parte norte do mundo, 24 de dezembro é o dia mais curto do ano. Neste dia, ao
cair da noite, os romanos celebravam uma festa ao Sol Invencível que, quando já estava
desaparecendo, nascia de novo no céu. A Igreja cristã assumiu essa festa e a transformou para
celebrar o nascimento de Jesus "Sol nascente que vem do alto para iluminar todos os que estão nas
trevas" (Lc 1,78).
No Natal celebramos a humanidade do nosso Deus. Lembrando o nascimento de Jesus em Belém,
adoramos o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Peçamos ao Senhor a graça de sermos cada
vez mais humanos como Jesus Cristo.
FESTA DO NATAL E DOMINGOS DO NATAL
OFÍCIO DE VIGÍLIA
1. CHEGADA - silêncio - oração pessoal - mantra
2. ABERTURA
Sl 117(116)
- Venham, ó nações, ao Senhor cantar!(bis)
Ao Deus do universo venham festejar! (bis)
- Seu amor por nós, firme para sempre, (bis)
Sua fidelidade dura eternamente (bis)
- Hoje um Salvador para nós nasceu, (bis)
Alegres adoremos, ele é nosso Deus. (bis)
(acendem-se velas)
- És a luz que brilha em nossa escuridão, (bis)
Tua Palavra, ó Deus, renova a criação! (bis)
(oferta-se incenso ou ervas cheirosas)
- Suba nosso incenso, a ti, ó Senhor! (bis)
Das mãos de quem vigia, recebe o louvor! (bis)
- Nossas mãos orantes, para os céus subindo, (bis)
Cheguem como oferenda ao som deste hino. (bis)
- Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito, (bis)
Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito
- Aleluia, irmãs, aleluia, irmãos! (bis)
saudemos com alegria, nossa salvação! (bis)
3. RECORDAÇÃO DA VIDA
(conversar sobre o sentido da festa do natal)
4. HINO
Foi nesta noite, p.
Celebremos com alegria,
5. SALMO 2 e 97
6. LEITURA BÍBLICA
Lucas 2,1-14
7. MEDITAÇÃO - silêncio - partilha - refrões...
8. CÂNTICO EVANGÉLICO
antífona - ver hinário 3
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9. PRECES
Irmãos e irmãs, Deus se fez como um de nós. Por isso, juntemos nossa voz à voz dos anjos para
proclamar sua glória, cantando:
Glória a Deus no mais alto dos céus.
. Jesus, Filho do Altíssimo, esplendor do Pai, luz da luz, sol de justiça, nós te adoramos e te damos
glória...
. Jesus, Salvador, Deus-conosco, ternura do Pai, Filho de Maria, nosso irmão, nós te adoramos e te
damos glória...
. Jesus, Palavra de Deus, que vieste acampar no meio de nós, luz que ilumina toda pessoa neste
mundo, nós te adoramos e te damos glória...
Preces espontâneas...
Pai nosso... Pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre.
Oração
Ó Deus, com a luz de Jesus Cristo, iluminaste a noite dos pastores que vigiavam e clareaste os
caminhos de todos povos que habitavam nas trevas. Por isso, viemos de noite para te adorar e te
agradecer. Aceita o nosso louvor e o gesto da nossa adoração diante do mistério da vinda de Jesus
Cristo no meio de nós. Por ele nós te bendizemos, agora e sempre. Amém.
10. BÊNÇÃO
Deus nos deu gratuitamente a consolação do seu amor pela vinda de Jesus Cristo, que ele confirme
nossos corações em toda boa ação, agora e sempre. Amém!
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FESTAS DO NATAL E ANO NOVO E DOMINGOS DO TEMPO DO NATAL
OFÍCIO DA MANHÃ
1. CHEGADA - silêncio - oração pessoal
2. ABERTURA
- Estes lábios meus, vem abrir, Senhor, (bis)
Cante esta minha boca sempre o teu louvor! (bis)
- Hoje um Salvador para nós nasceu, (bis)
Alegres, adoremos, ele é nosso Deus. (bis)
Sl 97 :
- O Senhor é Rei, na terra alegria, (bis)
Sua justiça e glória o céu anuncia! (bis)
- Diante de Deus todos se ajoelham, (bis)
Ouvem sua Palavra, cantam e festejam. (bis)
- A luz se levanta, justos, a cantar! (bis)
Venham com alegria, venham celebrar! (bis)
- Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito.(bis)
Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito.(bis)
- Aleluia, irmãos, o Senhor chegou! (bis)
Saudemos com alegria nosso Salvador! (bis)
3. RECORDAÇÃO DA VIDA
4. HINO
Bendito e louvado, p
Celebremos com alegria, p.
5. SALMO 98 e 150:
6. LEITURA BÍBLICA
Lucas 2,15-20 ou
João 1,1-18
7. MEDITAÇÃO - silêncio - partilha - refrões.
8. CÂNTICO DO NOVO TESTAMENTO
Cântico de Zacarias. Página: ...
Ou: Hino ao Verbo de Deus. Página:
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9. PRECES
Irmãos e irmãs, alegres com a vinda e a manifestação do Senhor Jesus, cantemos nesta manhã os
seus louvores:
Glória a Deus no mais alto dos céus!
. Com Maria que te deu à luz e com José, seu esposo, nós te cantamos, Senhor...
. Com os anjos que anunciaram o teu nascimento e com os pastores que foram depressa procurar-te
em Belém, nós te cantamos, Senhor...
. Com os magos do oriente que seguiram a estrela para te adorar e com as crianças inocentes que
foram martirizadas por Herodes, nós te cantamos Senhor...
Preces espontâneas...
Pai nosso...
Oração
Ó Deus, com amor de mãe, criaste o homem e a mulher de maneira maravilhosa. Mais
maravilhosamente ainda os renovaste pela vinda de Jesus. Olha para nós que celebramos o natal do
teu Filho. E faze-nos participar do seu reino, assim como ele veio participar conosco da nossa vida
humana. Por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém!
10. BÊNÇÃO
A paz de Deus que supera toda a compreensão, guarde nossos corações e nossos pensamentos em
Cristo Jesus nosso Senhor, agora e para sempre.
Amém!
- Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Para sempre seja louvado!
FESTAS DO NATAL E ANO NOVO E DOMINGOS DO TEMPO DO NATAL
OFÍCIO DA TARDE (ou noite)
1. CHEGADA - silêncio - oração pessoal
2. ABERTURA
Sl 117(116)
- Venham, ó nações, ao Senhor cantar! (bis)
Ao Deus do universo venham festejar! (bis)
- Seu amor por nós, firme para sempre, (bis)
Sua fidelidade dura eternamente (bis)
- Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito. (bis)
Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito. (bis)
- Aleluia, irmãs, aleluia, irmãos! (bis)
Saudemos com alegria nossa salvação! (bis)
- Fez-se carne o Verbo, até nós desceu. (bis)
Vimos a sua glória, que seu Pai lhe deu! (bis)
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3. REVISÃO DO DIA
O Deus de misericórdia tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida
eterna. Amém!
4. HINO
Vinde, cristãos, vinde à porfia, p.
Cristãos, vinde todos, p.
Vamos a Belém, p.
5. SALMO 113 e 130 e Filipenses 2:
6. LEITURA BÍBLICA
Hebreus 1,1-6
7. MEDITAÇÃO - silêncio - partilha - refrões...
8. CÂNTICO DO NOVO TESTAMENTO
Cântico de Maria II. Página:
9. PRECES
Invoquemos, irmãos e irmãs, nesta tarde (nesta noite), o Santíssimo Nome de Jesus, dizendo a nossa
ladainha:
Senhor, tem piedade de nós (bis)
Cristo, tem piedade de nós (bis)
Senhor, tem piedade de nós (bis)
Jesus, Filho do Deus vivo, tem piedade de nós
Jesus, esplendor do Pai, tem piedade de nós
Jesus, Rei da glória, tem piedade de nós
Jesus, Sol da Justiça, tem piedade de nós
Jesus, Filho da Virgem Maria, tem piedade de nós
Jesus, amável, tem piedade de nós
Jesus, admirável, tem piedade de nós
Jesus, Deus forte, tem piedade de nós
Jesus, manso e humilde de coração, tem piedade de nós
Jesus, Deus da paz, tem piedade de nós
Jesus, autor da vida, tem piedade de nós
Jesus, nosso refúgio, tem piedade de nós
Jesus, pai dos pobres, tem piedade de nós
Jesus, tesouro dos fiéis, tem piedade de nós
Jesus, bom pastor, tem piedade de nós
Jesus, luz verdadeira, tem piedade de nós
Jesus, sabedoria eterna, tem piedade de nós
Jesus, nosso caminho, tem piedade de nós
Jesus, alegria dos anjos, tem piedade de nós
Jesus, rei dos patriarcas, tem piedade de nós
Jesus, mestre dos apóstolos, tem piedade de nós
Jesus, doutor dos evangelistas, tem piedade de nós
Jesus, fortaleza dos confessores, tem piedade de nós
Jesus, esposo das virgens, tem piedade de nós
Sê-nos propício, livra-nos, Senhor
De todo o mal, livra-nos, Senhor
De todo o pecado, livra-nos, Senhor
Da morte perpétua, livra-nos, Senhor
Pelo mistério da tua encarnação, livra-nos , Senhor
Pelo mistério do teu nascimento, livra-nos, Senhor
Pelo mistério da tua manifestação, livra-nos, Senhor
Pela tua infância, livra-nos, Senhor
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Pelos teus trabalhos, livra-nos, Senhor
Pela tua morte e ressurreição, livra-nos, senhor
Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo,
perdoa-nos, Senhor
Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo,
ouve-nos, Senhor
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo,
tem piedade de nós.
Pai nosso... Pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre.
Oração
Ó Deus, com amor de mãe criaste o homem e a mulher de maneira maravilhosa. Mais
maravilhosamente ainda os renovaste pela vinda de Jesus. Olha para nós que celebramos o natal do
teu Filho. E faze-nos participar do seu reino, assim como ele veio participar conosco da nossa vida
humana. Por nosso Senhor Jesus Cristo, teu Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém!
10. BÊNÇÃO
O Deus da paz nos santifique totalmente, e nos torne irrepreensíveis até o dia da vinda de nosso
Senhor Jesus Cristo, agora e para sempre.
Amém!
- Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Para sempre seja louvado!
FESTA DO ANO NOVO
OFÍCIO DE VIGÍLIA
1. CHEGADA - silêncio - oração pessoal - mantra
2. ABERTURA
Sl 117(116)
- Venham, ó nações, ao Senhor cantar! (bis)
Ao Deus do universo venham festejar! (bis)
- Seu amor por nós, firme para sempre, (bis)
Sua fidelidade dura eternamente (bis)
- Hoje um Salvador para nós nasceu, (bis)
Alegres adoremos, ele é nosso Deus. (bis)
(acendem-se velas)
- És a luz que brilha em nossa escuridão, (bis)
Tua Palavra, ó Deus, renova a criação! (bis)
(oferta-se incenso ou ervas cheirosas)
- Suba nosso incenso, a ti, ó Senhor! (bis)
Das mãos de quem vigia, recebe o louvor! (bis)
- Nossas mãos orantes, para os céus subindo, (bis)
Cheguem como oferenda ao som deste hino. (bis)
- Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito, (bis)
Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito
- Aleluia, irmãs, aleluia, irmãos! (bis)
Cristo é nossa paz, a Deus louvação! (bis)
- Por todos as graças deste ano findo, (bis)
Teu povo se alegra, canta este hino! (bis)
3. RECORDAÇÃO DA VIDA
(conversar sobre o sentido da festa)
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4. HINO
Senhor, ouve esta prece, p.
Bendito e louvado seja, p.
Nasceu a flor formosa, p.
Nas terras do oriente, p.
5. SALMO 136 ou 65
6. LEITURA BÍBLICA
- Aclamação ao evangelho
- Lucas 2,16-21
7. MEDITAÇÃO - silêncio - partilha - refrões...
8. CÂNTICO DO NOVO TESTAMENTO
9. PRECES
Irmãos e irmãs, vamos deixar para trás o ano velho e acolher a novidade de Cristo neste novo ano
que iniciamos. Por isso, vamos louvar e agradecer ao Senhor, cantando todos juntos:
Glória a Deus no mais alto dos céus!
. Senhor, tu és a fonte que não estanca, a força que recria todas as coisas. Pela possibilidade que dás
a cada um de nós de renovar nossa vida a cada momento, nós te agradecemos e te louvamos...
. Senhor, tu és o mesmo, ontem, hoje e sempre; ajuda-nos a reconhecer os erros do ano que passou,
sem desanimar, com tua força para seguir adiante...
. Senhor, tu convocas todas as pessoas de boa vontade para construir um mundo novo; ajuda-nos a
lidar com os conflitos, para que reine a tua paz entre nós.
Preces espontâneas...
Pai nosso... Pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre.
Oração
Ó Deus, fiel às tuas promessas, fizeste da Virgem Maria a mãe de Jesus teu Filho, Senhor da paz.
Agradecemos os sinais de sua presença em todos os esforços a favor da paz e da justiça. Renova o
teu povo na fé e ajuda-nos a testemunhar pela nossa vida o mistério da encarnação de Jesus em
nosso mundo. Por ele, nós te pedimos, na unidade do Espírito Santo. Amém.
10. BÊNÇÃO
O Senhor ilumine o seu povo com a luz de Jesus Cristo e que ele nos alegre intensamente agora e no
grande dia de sua vinda. Amém!
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Para sempre seja louvado!
(No dia de ano novo, o ofício da manhã e da tarde é o mesmo do dia do Natal, p.....)
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TEMPO DO NATAL - DIAS DA SEMANA
OFÍCIO DA MANHÃ
1. CHEGADA - silêncio - oração pessoal
2. ABERTURA
- Estes lábios meus, vem abrir, Senhor, (bis)
Cante esta minha boca sempre o teu louvor! (bis)
- Para nós nasceu, Cristo Salvador, (bis)
Alegres o adoremos por seu grande amor! (bis)
Salmo 19:
- Os céus anunciam o amor de Deus, (bis)
A terra inteira canta os louvores seus. (bis)
- Deus armou u'a tenda para o sol morar, (bis)
Bem cedo se levanta, vem iluminar! (bis)
- Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito. (bis)
Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito. (bis)
- Aleluia, irmãos, venham com fervor! (bis)
Saudemos com alegria nosso Salvador. (bis)
3. RECORDAÇÃO DA VIDA
4. HINO
Bendito e luvado seja, p.
Desde o raiar da aurora, p.
O que era noite, p.
Já raiou a barra do dia, p.
Vamos a Belém, p.
5. SALMO 96 ou 98
Ou seguir a lista das 4 semanas
6. LEITURA BÍBLICA
Seguir a leitura do dia
7. MEDITAÇÃO - silêncio - partilha - refrões...
8. PRECES
Irmãos e irmãs, nasceu o Sol da Justiça. Nesta manhã, façamos chegar a ele nossa alegria, cantando
em seu louvor, com os anjos e os amados de Deus:
Glória a Deus no mais alto dos céus!
. Jesus, pelo teu natal abriste para nós os caminhos do Reino; abre nosso coração para acolher-te
hoje e sempre...
. Jesus, nosso irmão, quiseste ser um de nós; faze com que vivamos para ti e para nossos irmãos que
são também os teus irmãos...
. Jesus, que o mundo possa te enxergar nas crianças, nos humildes, e assim acolher tua novidade.
Preces espontâneas
Pai nosso
Oração
Ó Deus, nós te pedimos, que o Cristo, Sol da justiça que raiou em nosso mundo, se levante cada dia
para iluminar os caminhos de nossa humanidade, para guiar nossos passos na busca da paz. Nós te
pedimos em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém.
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9. BÊNÇÃO
O Deus de toda claridade, nos ilumine com a luz de Jesus Cristo, nos tire da escuridão e nos faça
caminhar como filhos e filhas da luz, agora e sempre. Amém.

TEMPO DO NATAL - DIAS DA SEMANA
OFÍCIO DA TARDE
1. CHEGADA - silêncio - oração pessoal
2. ABERTURA
- Vem, ó Deus da vida, vem nos ajudar! (bis)
Vem, não demores mais, vem nos libertar! (bis)
- Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito. (bis)
Glória à Trindade Santa, glória a Deus bendito. (bis)
- Fez-se carne o Verbo, até nós desceu. (bis)
Vimos a sua glória, que seu Pai lhe deu! (bis)
3. REVISÃO DO DIA
O Deus de misericórdia, tenham compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida
eterna. Amém.
4. HINO
Nasceu a flor formosa, p.
Nasceu-nos, um menino, p.
Nas terras do Oriente, p.
Manuel, Manuel, p.
5. SALMO 146
6. LEITURA BÍBLICA
Seguir a leitura do dia
7. MEDITAÇÃO
8. PRECES
Inclinados diante do mistério do nascimento do Senhor, peçamos uns pelos outros e pelo mundo
inteiro, cantando:
Ouve-nos, amado Senhor Jesus!
. Por todas as pessoas que, se colocam a serviço dos irmãos, principalmente dos marginalizados e
rejeitados, imploremos a paz do Senhor...
. Por todos aqueles que vivem o mistério da encarnação, vivendo no dia-a-dia a fraternidade e a
partilha, imploremos a paz do Senhor...
. Por todas as pessoas que pesquisam e trabalham para fazer nascer um mundo novo, justo e
fraterno, imploremos a paz do Senhor...
Preces espontâneas...
Pai nosso...
Oração
Ó Deus, nós te pedimos, que o Cristo, Sol da justiça que raiou em nosso mundo, se levante cada dia
para iluminar os caminhos de nossa humanidade, para guiar nossos passos na busca da paz. Nós te
pedimos em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém.
9. BÊNÇÃO
O Senhor nos guie na claridade de Jesus Cristo, afastando de nós toda treva, agora e sempre.
Amém!
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Para sempre seja louvado!
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FESTA DA EPIFANIA
No dia 6 de janeiro e no domingo mais próximo, até a festa do Batismo do Senhor
A manifestação do Senhor é a festa que nós conhecemos como festa dos Reis Magos. É o
desdobramento do Natal. No Brasil nossa Igreja a celebra no domingo mais próximo ao dia 6 de
janeiro. Nela damos graças ao Senhor que revelou seu amor e sua salvação a todos os povos.
Participando dos ofícios e celebrando o Senhor que se manifestou a nós, peçamos-lhe que torne a
Igreja mais aberta a todas as culturas humanas.
OFÍCIO DE VIGÍLIA
1. CHEGADA
2. ABERTURA
- Venham, ó nações, ao Senhor cantar! (bis)
Ao Deus do universo venham festejar! (bis)
- Seu amor por nós, firme para sempre, (bis)
Sua fidelidade dura eternamente (bis)
- Venham, adoremos Cristo, o Salvador, (bis)
Hoje, em nossa carne, se manifestou! (bis)
(acendem-se velas)
- Para nós brilhou a luz da verdade, (bis)
Vimos o esplendor de sua claridade! (bis)
- Brilha a estrela guia em seu esplendor, (bis)
Vamos ao seu encontro ver o Salvador. (bis)
( oferta-se incenso ou ervas cheirosas)
- Nossas oferendas recebe, ó Senhor, (bis)
De ouro, incenso e mirra, todo nosso amor. (bis)
- Nossas mãos orantes para o céus subindo, (bis)
Cheguem como oferenda ao som deste hino! (bis)
- Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito. (bis)
Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito! (bis)
- Aleluia, irmãs, aleluia, irmãos! (bis)
Humildes, adoremos, nossa salvação! (bis)
3. RECORDAÇÃO DA VIDA
Conversar sobre o sentido da festa da Epifania do Senhor ( ou do batismo)
4. HINO
Deus te salve, p.
Vimos sua estrela no oriente, p.
Ó luz radiosa, p.
Festa do Batismo do Senhor:
João batista, versos 1 e 2 + o refrão.
Nas águas do rio Jordão
5. SALMO 72
Batismo do Senhor: Salmo 42
6. LEITURA BÍBLICA
Aclamação:
Isaías 60,1-6
Batismo: Ano A: Mateus 3,13-17
Ano B: Marcos 1,7-11
Ano C: Lucas 3,15-16.21-22
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7. MEDITAÇÃO - silêncio - partilha - refrões...
8. CÂNTICO DO NOVO TESTAMENTO
9. PRECES
Adoremos com alegria nosso Salvador, adorado por todas as culturas, e rezemos:
Ilumina, Senhor nossos passos.
- Ó Cristo, manifestado na carne, humaniza nossas relações, e ajuda-nos a ser sinais de tua vinda.
- Ó Cristo, manifestado aos Magos, faze que todas as culturas sejam reconhecidas e valorizadas e
que haja um diálogo sempre mais aberto entre todas as religiões.
- Ó Cristo, manifestado como Sol de Justiça, fortalece a luta de todos os grupos e organismos que
lutam pela paz e por um mundo sem fome e sem miséria.
Preces espontâneas...
Pai nosso...
Oração
Ó Deus, nos santos reis, chamaste toda a humanidade para seguir a estrela e vencer todo tipo de
escuridão e de mentira. Acolhe o louvor de todos os povos e de todas as culturas da terra. Aceita
que ofereçamos ao teu filho nascido em Belém o gesto da nossa fé e da nossa adoração. Ilumina teu
povo com a gloriosa luz da Epifania, manifestação da tua presença na pessoa humana de Jesus
Cristo, agora e no dia de sua vinda. Amém.
Na festa do Batismo:
Ó Deus, este é o dia em que teu Filho foi batizado no rio Jordão. Fomos mergulhados junto com Ele
nas águas da nova aliança. Reaviva em nós, pelo teu Espírito, a alegria e o vigor do nosso batismo e
nós sempre te chamaremos de Pai. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
10. BÊNÇÃO
O Deus que guiou os magos com a estrela de Belém, nos guie no caminho de Jesus, agora e para
sempre. Amém!
Na festa do Batismo:
O Deus, que abriu o céu sobre Jesus, nos dê a graça de escutar a sua voz e de sentir profundamente
a alegria da comunhão, agora e sempre. Amém.

371/505

FESTA DA EPIFANIA
OFÍCIO DA MANHÃ
1. CHEGADA - silêncio - oração pessoal
2. ABERTURA
- Estes lábios meus, vem abrir, Senhor,
Cante esta minha boca sempre o teu louvor!
- Venham, adoremos Cristo, o Salvador! (bis)
Em nossa carne hoje se manifestou! (bis) *
Salmo 97:
- O Senhor é Rei, na terra alegria, (bis)
Sua justiça e glória o céu anuncia! (bis)
- Diante de Deus todos se ajoelham, (bis)
Ouvem sua Palavra, cantam e festejam! (bis)
- A luz se levanta, justos, a cantar! (bis)
Alegres no Senhor, oh! venham celebrai! (bis)
- Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito. (bis
Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito. (bis)
- Aleluia, irmãs, aleluia, irmãos! (bis)
A luz de Jesus Cristo, eis nosso clarão! (bis)
Na festa do Batismo do Senhor:
Venham, adoremos, Cristo, o Salvador, (bis)
Nas águas do Jordão, João o batizou.
3. RECORDAÇÃO DA VIDA
4. HINO
Deus te salve, p.
Vimos sua estrela no oriente, p.
Ó luz radiosa, p.
Festa do Batismo do Senhor:
João batista, versos 1 e 2 + o refrão.
Nas águas do rio Jordão
5. SALMO 8 e 100:
Na festa do Batismo: Salmo 29 e 150
6. LEITURA BÍBLICA
- Aclamação ao evangelho
Mateus 2,1-12
Batismo do Senhor:
Ano A: Mateus 3,13-17
Ano B: Marcos 1,7-11
Ano C: Lucas 3,15-16.21-22
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7. MEDITAÇÃO - silêncio - partilha - refrões...
8. CÂNTICO DO NOVO TESTAMENTO
Hino ao Verbo de Deus. Página:
ou: Cântico de Zacarias. Página: ....
9. PRECES
Irmãos, elevemos neste dia nossos louvores e nossas súplicas ao Senhor Jesus Cristo. Ele é luz para
os que se acham nas trevas; ele é hoje manifestado aos humildes de todas as nações. Por isso,
cantemos com alegria:
Glória a Deus no mais alto dos céus!
. A estrela conduziu os santos reis até Belém. Brilha também em nossas vidas o clarão da vossa luz.
. Deus-Menino, os santos reis te encontraram, na manjedoura, junto com Maria tua mãe. Em nosso
dia-a-dia nós te encontramos junto com nossos irmãos.
. Adorando-te, os santos reis te ofereceram ouro, incenso e mirra. Nós te oferecemos, Senhor, toda a
nossa vida.
Preces espontâneas...
Pai nosso... Pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre.
Oração
Ó Deus, reúne o teu povo no sinal da estrela que conduziu os Magos ao encontro de Jesus. Guia-nos
com a tua luz, para que nunca percamos de vista o lugar onde ele se revela, seja qual for o lugar e a
cultura na qual se expressa. Dá-nos uma atitude permanente de reconhecimento e adoração. Por
Cristo, nosso Senhor. Amém.
Na festa do Batismo
Ó Deus, este é o dia em que teu Filho foi batizado no rio Jordão. Fomos mergulhados junto com Ele
nas águas da nova aliança. Reaviva em nós, pelo teu Espírito, a alegria e o vigor do nosso batismo e
nós sempre te chamaremos de Pai. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
10. BÊNÇÃO
O Deus que guiou os Magos com a estrela de Belém, nos guie no caminho de Jesus, agora e para
sempre. Amém!
Na festa do Batismo:
O Deus, que abriu o céu sobre Jesus, nos dê a graça de escutar a sua voz e de sentir profundamente
a alegria da comunhão, agora e sempre. Amém.
- Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Para sempre seja louvado!
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FESTA DA EPIFANIA
OFÍCIO DA TARDE (ou noite)
1. CHEGADA - silêncio - oração pessoal
2. ABERTURA
- Venham, ó nações, ao Senhor cantar!
Sl 117(116)
Ao Deus do universo venham festejar!
- Seu amor por nós, firme para sempre, (bis)
Sua fidelidade dura eternamente (bis)
- Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito. (bis)
Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito. (bis)
- Aleluia, irmãs, aleluia, irmãos! (bis)
Saudemos com alegria nossa salvação! (bis)
- Para nós brilhou a luz da verdade, (bis)
Vimos o esplendor de sua claridade. (bis) *
Na festa do Batismo:
- Eis meu Filho amado, é a voz de Deus; (bis)
Alegres festejemos: somos filhos seus.
3. REVISÃO DO DIA
4. HINO
Deus te salve, p.
Vimos sua estrela no oriente, p.
Ó luz radiosa, p.
Festa do Batismo do Senhor:
João batista, versos 1 e 2 + o refrão.
Nas águas do rio Jordão
5. SALMO 111(110) e Filipenses 2
Festa do Batismo:
6. LEITURA BÍBLICA
Epifania: Efésios 3,2-3a.5-6
Festa do Batismo: Atos 10,34-38
7. MEDITAÇÃO - silêncio - partilha - refrões...
8. CÂNTICO DO NOVO TESTAMENTO
Cântico de Maria - II. Página:
ou: Cântico de Simeão. Página:
9. PRECES
Irmãos, no dia em que o Senhor se manifesta às nações, elevemos a ele nossas súplicas, com o
mesmo fervor dos magos que de longe vieram, e digamos a nossa ladainha:
(Ladainha do SS. Nome de Jesus, como no ofício da tarde do natal, p.)
Oração
Ó Deus, reúne o teu povo no sinal da estrela que conduziu os Magos ao encontro de Jesus. Guia-nos
com a tua luz, para que nunca percamos de vista o lugar onde ele se revela, seja qual for o lugar e a
cultura na qual se expressa. Por Cristo, Jesus, nosso Senhor. Amém.
Na festa do Batismo:
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Oremos ao Senhor:
Ó Deus, este é o dia em que teu Filho foi batizado no rio Jordão. Fomos mergulhados junto com Ele
nas águas da nova aliança. Reaviva em nós, pelo teu Espírito, a alegria e o vigor do nosso batismo e
dá-nos a graça de perseverar em tem amor. Amém.
10. BÊNÇÃO
O Deus que guiou os Magos com a estrela de Belém, nos guie no caminho de Jesus, agora e para
sempre. Amém!
Na festa do Batismo:
O Deus, que abriu o céu sobre Jesus, nos dê a graça de escutar a sua voz e de sentir profundamente
a alegria da comunhão, agora e sempre. Amém.
- Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Para sempre seja louvado!
_____________________________________
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TEMPO DA QUARESMA
Somos convidados a reviver os quarenta dias que Jesus passou no deserto se preparando para a
sua missão. Lembrando a caminhada dos quarenta anos do povo de Deus no deserto, somos
convidados a nos preparar melhor para a celebração anual da santa Páscoa por meio desse grande
retiro da quaresma. É tempo de nos consagrarmos mais à escuta da Palavra de Deus, à oração, ao
maior domínio de nós mesmos para nos converter ao Cristo e ao serviço generoso dos irmãos.
É bom acordar mais cedo para a oração e ver como podemos intensificar mais que em outros
tempos o nosso compromisso de fé.
A Campanha da Fraternidade nos pede para dar ao esforço de conversão próprio da quaresma,
uma dimensão comunitária e uma forma bem concreta que expresse nossa comunhão e
solidariedade com os irmãos e irmãs que vivem situações difíceis.
"Deixando de lado tudo o que ficou para trás", dediquemo-nos aos ofícios com muito amor, e na
alegria do Espírito Santo esperemos a santa Páscoa.

376/505

TEMPO DA QUARESMA
OFÍCIO DAS CINZAS
1. CHEGADA - silêncio - oração pessoal
2. ABERTURA
- Estes lábios meus, vem abrir, Senhor,
Cante esta minha boca sempre o teu louvor!
- Venham, adoremos, a nosso Senhor, (bis)
A preparar sua páscoa ele nos chamou! (bis)
Sl 95:
- Venham exultemos todos no Senhor, (bis)
Ele é nosso rochedo, nosso Salvador! (bis)
- Mais que os deuses todos, grande é o Senhor (bis)
A terra, o mar e os montes são prodígios seus! (bis)
- Todos, de joelhos, venham bendizer (bis)
Humildes adoremos ao Deus que nos fez (bis)
- Somos o seu povo, o rebanho seu, (bis)
Ele é nosso Pastor, ele é nosso Deus! (bis)
- Não fechemos hoje o coração, (bis)
Sua voz escutemos com toda atenção! (bis)
- Por quarenta anos Israel pecou, (bis)
Ao longo do deserto só me desgostou. (bis)
- Povo transviado, geração rebelde, (bis)
Gente que meus caminhos já não reconhece. (bis)
- Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito.(bis)
Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito.(bis)
- Ao Senhor voltemos, bem de coração, (bis)
Que ele nos converta pelo seu perdão! (bis)
3. RECORDAÇÃO DA VIDA
4. HINO
João Batista clamou no deserto, p.
Pecador, agora é tempo, p.
5. SALMO 51(50)
6. LEITURA BÍBLICA
Joel 2,12-18; Sl 51; 2 Coríntios 5,20-6,2; Mateus 6,1-6.16-18.
7. MEDITAÇÃO- silêncio, partilha, refrões...
8. PRECES
Peçamos ao Senhor, que o seu Espírito nos conduza nesta quaresma, nos purifique e nos renove em
seu amor; por isso, cantemos:
Recria o teu povo, Senhor!
. Abre os nossos olhos, Senhor, para enxergarmos tudo o que deve mudar em nossa vida, em nosso
bairro, em nosso país...
. Abre as nossas mãos, para criarmos juntos, com a tua graça, um mundo fraterno, onde haja terra e
trabalho, casa e pão, justiça e liberdade para todos...
. Abre o nosso coração, para que sejamos capazes de nos reconciliar contigo e com os irmãos,
perdoando em teu nome, aqueles que nos ofenderam ou nos prejudicaram...
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Preces espontâneas...
Pai nosso...
Oração
Ó Deus de ternura e compaixão, tu és a fonte de toda ação justa e de toda palavra boa. Neste tempo
de deserto, ensina-nos a rezar; neste tempo de penitência, ensina-nos a praticar o verdadeiro jejum;
neste tempo de caridade, ensina-nos a repartir com os irmãos. Por Cristo, Jesus, nosso Senhor .
Amém!
9. BÊNÇÃO
Que o Deus da paz nos faça capazes de cumprir sua vontade, fazendo tudo o que é bom, agora e
para sempre.
Amém!
louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Para sempre seja louvado!
TEMPO DA QUARESMA
OFíCIO DE VIGÍLIA
(sábado à noite)
1. CHEGADA - silêncio - oração pessoal
2. ABERTURA
( Todos de joelhos...)
Deus santo, Deus santo e forte,
Deus santo e imortal, piedade, Senhor!...
Levantando-se
- Vem ó Deus da vida, vem nos ajudar! (bis)
Vem não demores mais, vem nos libertar! (bis)
- Vence as nossas trevas, nossa escuridão, (bis)
transforma nossas vidas pela conversão. (bis)
(oferta-se o incenso ou ervas cheirosas)
- Suba nosso incenso a ti, ó Senhor! (bis)
Das mãos de quem vigia recebe o louvor! (bis)
- Nossas mãos orantes para o céu subindo, (bis)
Cheguem como oferenda ao som deste hino! (bis)
- Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito, (bis)
Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito! (bis)
- Venham com fervor para a oração, (bis)
Já se aproxima a Páscoa da Ressurreição! (bis)
3. RECORDAÇÃO DA VIDA
4. HINO
Sol resplendente, p.
5. SALMO 91(90)
Ou: seguir a lista das 4 semanas.
6. LEITURA BÍBLICA
Evangelho do domingo
7. MEDITAÇÃO - silêncio, partilha, refrões...
8. PRECES
Irmãos e irmãs, bendigamos ao Senhor!
Bendito sejas, Senhor, nosso Deus!
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. Durante quarenta anos guiaste pelo deserto o povo de Israel; da mesma forma tu nos guias hoje
pelos desertos da vida, alimentando-nos com a tua palavra. Bendito sejas!
. Senhor nosso Deus, tu nos dás o Cristo como rocha e como fonte viva em nossa caminhada.
Bendito sejas!
. Senhor, nesta santa quaresma nos dás a oportunidade de participar do mistério de Jesus, que pela
cruz chegou à ressurreição. Bendito sejas!
Preces espontâneas...
Pai nosso...
Oração
Senhor, Deus de ternura e bondade, por teu Cristo tu nos convidas a viver intensamente este tempo
da quaresma. Reanima teu povo na força da fé para podermos celebrar, na alegria do Espírito Santo,
a Páscoa de Jesus, nosso Senhor. Amém.
10. BÊNÇÃO
Que o Deus da paz nos faça capazes de cumprir sua vontade, fazendo tudo o que é bom, agora e
para sempre.
Amém!
Que todos os irmãos que adormeceram no Senhor descansem em paz.
Amém!
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Para sempre seja louvado!
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TEMPO DA QUARESMA
Domingos
OFÍCIO DA MANHÃ
1. CHEGADA - silêncio - oração pessoal
2. ABERTURA
- Estes lábios meus, vem abrir, Senhor,
Cante esta minha boca sempre o teu louvor (bis)
- Venham adoremos, a nosso Senhor, (bis)
Por nós deu sua vida e ressuscitou! (bis)
Sl 95:
- Venham exultemos todos no Senhor, (bis)
Ele é nosso rochedo, nosso Salvador! (bis)
- Mais que os deuses todos, grande é nosso Deus, (bis)
A terra, o mar e os montes são prodígios seus! (bis)
- Todos de joelhos, venham bendizer (bis)
Humildes adoremos ao Deus que nos fez (bis)
- Somos o seu povo, o rebanho seu, (bis)
Ele é nosso Pastor, ele é nosso Deus! (bis)
- Não fechemos hoje nosso coração, (bis)
Sua voz escutemos com toda atenção! (bis)
- Por quarenta anos Israel pecou, (bis)
Ao longo do deserto só me desgostou. (bis)
- Povo transviado, geração rebelde, (bis)
Gente que meus caminhos já não reconhece. (bis)
- Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito.(bis)
Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito.(bis)
- Ao Senhor voltemos, bem de coração, (bis)
Que ele nos converta pelo seu perdão! (bis)
3. RECORDAÇÃO DA VIDA
4. HINO
Nossa glória é a cruz, p.
João Batista,
Sol resplendente, p.
5. SALMO 86(85)
Ou: seguir lista das 4 semanas.
6. LEITURA BÍBLICA
Do domingo
7. MEDITAÇÃO- silêncio, partilha, refrões...
8. CÂNTICO DO NOVO TESTAMENTO
Cântico de Zacarias, p.
9. PRECES
Irmãos e irmãs, o nosso Deus é o único Senhor. Santifiquemos e glorifiquemos seu santo Nome,
cantando:
Santificado seja o teu nome!
. Tu nos chamaste para viver como povo dedicado e consagrado a ti e a teu Reino, em santidade de
vida...
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. Tu nos batizaste no teu Espírito, para sermos no meio do mundo um sinal do teu Reino,
testemunhas da tua verdade e do teu amor...
. Tu nos chamas à conversão; tu nos ofereces continuamente o teu perdão e a oportunidade de
retomar o caminho, quando nos afastamos de ti...
Preces espontâneas...
Pai nosso...
Oração
Ó Deus, no teu esplendor, tu nos ofereces a luz deste dia! Faz penetrar no mais profundo de nossas
vida, a luz que vem do alto, Jesus Cristo, teu Filho. Com ele caminharemos, preparando a santa
Páscoa. Te pedimos, em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém.
10. BÊNÇÃO
Que o Deus da paz nos faça capazes de cumprir sua vontade, fazendo tudo o que é bom, agora e
para sempre.
Amém!
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Para sempre seja louvado!
TEMPO DA QUARESMA
Domingos
OFÍCIO DA TARDE
1. CHEGADA - silêncio - oração pessoal
2. ABERTURA
- Vem, ó Deus da vida, vem nos ajudar!
Vem, não demores mais,vem nos libertar!
- Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito, (bis)
Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito. (bis)
- Venham com fervor para a oração (bis)
Já se aproxima a Páscoa da Ressurreição. (bis)
- Vence as nossas trevas, nossa escuridão, (bis)
Transforma nossas vidas pela conversão. (bis)
3. RECORDAÇÃO DA VIDA
4. HINO
Senhor, eis aqui o teu povo, p.
Tomaste nos ombros a cruz, p.
5. SALMO 141(140)
Ou: seguir lista das 4 semanas.
6. LEITURA BÍBLICA
Do domingo.
7. MEDITAÇÃO- silêncio, partilha, refrões...
8. CÂNTICO DO NOVO TESTAMENTO
Cântico de Maria, p.
9. PRECES
Neste tempo favorável, neste dia da salvação, peçamos ao Senhor a graça da conversão, a renovação
da nossa vida batismal, por meio de Jesus, o Cristo, o Escolhido de Deus. Cantemos:
Caminha conosco, Senhor!
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. Para que sejamos fiéis ao Deus verdadeiro e ao compromisso com os irmãos e irmãs...
. Para que a Palavra de Deus possa nos curar de toda cegueira e iluminar nossos corações; que
possamos compreender o que Deus quer de nós a cada momento...
. Para que renovados pela oração, o jejum e o amor fraterno, possamos aguardar com um coração
livre e alegre a celebração da santa Páscoa...
Preces espontâneas...
Pai nosso...
Oração
Acolhe, Senhor nosso Deus, no final deste dia, tudo o que foi feito, em nossos corações, em nossas
comunidades, no mundo todo, para manifestar a força de vida e vencer as forças da morte.
Acompanha-nos com tua bênção, a fim de prepararmos, na alegria do teu Espírito, a santa Páscoa.
Te pedimos em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém.
10. BÊNÇÃO
Que o Deus da paz nos faça capazes de cumprir sua vontade, fazendo tudo o que é bom, agora e
para sempre.
Amém!
Que todos os irmãos que adormeceram no Senhor descansem em paz.
Amém!
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Para sempre seja louvado!

TEMPO DA QUARESMA
Dias da semana
OFÍCIO DA MANHÃ
1. CHEGADA - silêncio - oração pessoal
2. ABERTURA
- Estes lábios meus, vem abrir, Senhor,
Cante esta minha boca sempre o teu louvor!
- Venham adoremos a nosso Senhor. (bis)
É tempo de quaresma que ele consagrou. (bis)
Sl 95:
- Venham, exultemos todos no Senhor, (bis)
Ele é nosso rochedo, nosso Salvador! (bis)
- Somos o seu povo, o rebanho seu, (bis)
Ele é nosso Pastor, ele é nosso Deus! (bis)
- Não fechemos hoje nosso coração, (bis)
Sua voz escutemos com toda atenção! (bis)
- Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito.(bis)
Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito.(bis)
-Venham com fervor para a oração,
Já se aproxima a Páscoa da Ressurreição! (bis)
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_3. RECORDAÇÃO DA VIDA
4. HINO
Nossa glória é a cruz, p.
João Batista,
Sol resplendente, p.
Como o Senhor vos perdoou, p.
Vem, vem pecador,
Bendita e louvada seja, p.
5. SALMO 51(50) ou 57(56)
Ou: seguir lista das 4 semanas.
6. LEITURA BÍBLICA
Leitura do dia.
7. MEDITAÇÃO - silêncio, partilha, refrões...
8. PRECES
Invoquemos a Cristo, nosso Senhor, que nos abriu o caminho da vida nova, cantando:
Cristo, Filho do Deus vivo, tem pena de nós!
. Jesus, tu és início da nova humanidade. Recria o teu povo, recria cada um(a) de nós no teu amor...
. Jesus, tu conheces profundamente a cada um(a) de nós. Orienta os nossos desejos para que
busquemos somente a ti e a teu Reino...
. Jesus, ternura do Pai, faze-nos compreender a grandeza do teu perdão...
Preces espontâneas...
Pai nosso...
Oração
Ó Deus, de ternura e compaixão, tu és a fonte de toda ação justa e de toda palavra boa. Neste tempo
de deserto, ensina-nos a rezar; neste tempo de penitência, ensina-nos a praticar o verdadeiro jejum;
neste tempo de caridade, ensina-nos a repartir com os irmãos. Por Cristo, Jesus, nosso Senhor .
Amém!
9. BÊNÇÃO
O Senhor nos abençoe e nos proteja; nos guarde em seus caminhos até a Páscoa da Ressurreição!
Amém!
Abençoe-nos o Deus todo-poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém!
- Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Para sempre seja louvado!
TEMPO DA QUARESMA
Dias da semana
OFÍCIO DA TARDE (ou noite)
1. CHEGADA - silêncio - oração pessoal
2. ABERTURA
- Vem, ó Deus da vida, vem nos ajudar!
Vem, não demores mais, vem nos libertar!
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- Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito.(bis)
Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito.(bis)
- Em nome de Cristo, eu insisto, irmãos, (bis)
Que vocês não recebam sua graça em vão! (bis)
- Ao Senhor voltemos, bem de coração, (bis)
Que ele nos converta pelo seu perdão! (bis)
3. REVISÃO DO DIA
O Deus de misericórdia tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida
eterna. Amém!
4. HINO
Senhor eis aqui o teu povo, p.
Tomaste nos ombros a cruz, p.
Perdoai-nos, ó Pai, p.
A Deus pedimos perdoar, p.
Do rei avança, p.
5. SALMO 32(31) e 141(140):
Ou: seguir a lista das 4 semanas
6. LEITURA BÍBLICA
Leitura do dia
7. MEDITAÇÃO- silêncio, partilha, refrões...
8. PRECES
Irmãos e irmãs, neste tempo favorável, neste dia da salvação, apresentemos ao Senhor nossas
súplicas confiantes e digamos:
Ouve, Senhor, eu estou chamado,
Tem piedade de mim e me responde!
. Ouve, Senhor, o grito abafado do teu povo faminto, expulso de suas terras, migrando de um lugar
para outro, espremido nas periferias e nas ruas das grandes cidades...; que todos te sintam como
companheiro...
Ouve, Senhor, o clamor dos presos e dos perseguidos por causa de sua luta pelos direitos humanos;
que na sua solidão eles sintam a tua presença e teu apoio...
. Ouve, Senhor, o gemido dos doentes, de todos que não tem mais esperança de cura; possam
encontrar em ti a paz e um sentido para a sua vida...
Preces espontâneas... / Pai nosso...
Oração
Ó Deus, de ternura e compaixão, tu és a fonte de toda ação justa e de toda palavra boa. Neste tempo
de deserto, ensina-nos a rezar; neste tempo de penitência, ensina-nos a praticar o verdadeiro jejum;
neste tempo de caridade, ensina-nos a repartir com os irmãos. Por Cristo, Jesus, nosso Senhor .
Amém!
9. BÊNÇÃO
Que o Deus da paz nos faça capazes de cumprir sua vontade, fazendo tudo o que é bom, agora e
para sempre.
Amém!
Que todos os irmãos que adormeceram no Senhor descansem em paz.
Amém!
- Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Para sempre seja louvado!
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TEMPO DA QUARESMA
SEMANA SANTA
A Semana Santa é a coroação do tempo da quaresma. Nos quarenta dias em que a comunidade
experimentou com mais intensidade a exigência do seguimento de Jesus, teve a oportunidade de
aprofundar a sua conversão pessoal e o seu compromisso social... agora é convidada a celebrar com
autenticidade o mistério central da nossa fé: Jesus Cristo, morto-ressuscitado.
Acompanhando Jesus em Jerusalém, a comunidade cristã recebe em seu meio o Cristo
ressuscitado, que vem irradiar a sua luz, comunicar a sua paz e nos encher da sua alegria. Essa
experiência acontece em cada celebração do ofício divino, em cada eucaristia...
Orgenize sua vida de modo a fazer dessa semana um tempo de oração mais intensa capaz de
reanimá-la e comprometê-la com a causa maior do Reino... assim você seja portador da "esperança
que não engana nem decepciona..." (Rm 5,5). Que esta celebração nos motive a aprofundar a
missão e a luta até que "Deus seja tudo em todos" (1Cor 15,28) e"toda lágrima seja enxugada e já
não haja morte, nem luto, nem dor, porque estas coisas ficaram para trás" (Ap 21,4).
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DOMINGO DE RAMOS E DA PAIXÃO
OFÍCIO DE VIGÍLIA
1. CHEGADA - silêncio - oração pessoal
2. ABERTURA
- Venham, ó nações, ao Senhor cantar!
Ao Deus do universo venham festejar!
- Seu amor por nós, firme para sempre, (bis)
Sua fidelidade dura eternamente. (bis)
acendem-se as velas:
- Para ti, Senhor, toda noite é dia, (bis)
A escuridão mais densa logo se alumia. (bis)
- És clarão do Pai, luz que não se apaga, (bis)
Vence as nossas trevas, chegue a tua Páscoa. (bis)
(oferta-se o incenso ou ervas cheirosas)
- Suba nosso incenso a ti, ó Senhor! (bis)
Das mãos de quem vigia recebe o louvor! (bis)
- Nossas mãos orantes para o céu subindo, (bis)
Cheguem como oferenda ao som deste hino! (bis)
-Glória ao Pai e ao filho e a ao Santo Espírito, (bis)
Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito. (bis)
- Venham com fervor para oração, (bis)
Já se aproxima a Páscoa da Ressurreição! (bis)
3. RECORDAÇÃO DA VIDA
4. HINO
Hosana hei, p.
Glória, louvor e honra a ti, p.
5. SALMO 24(23)
6. LEITURA BÍBLICA
João 12,12-16
7. MEDITAÇÃO- silêncio, partilha, refrões...
8. PRECES
Irmãos e irmas, juntando-nos a todos os pobres da história e do mundo todo, aclamemos o Cristo.
Hoje ele continua fazendo sua entrada em nossa vida e nossa sociedade, como Messias pobre,
dando esperança a todos os oprimidos. Por isso, cantemos:
Hosana, hosana nas alturas!
. Senhor Jesus, com profunda compaixão foste ao encontro das pessoas machucadas no corpo e no
coração; por isso, nós te aclamamos...
. Senhor Jesus, vieste para reunir os pobres e com eles iniciar o teu Reino, o mundo novo de alegria,
igualdade e respeito; por isso, nós te aclamamos...
. Senhor Jesus, desprezado e perseguido pelos grandes de teu povo, confiaste no Pai; entregaste o
teu destino nas mãos dele; por isso, nós te aclamamos...
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Preces espontâneas
Pai nosso...
Oração
Ó Deus, fiel às tuas promessas, aumenta a fé de todas as pessoas que crêem em ti. Livra-nos de toda
escravidão e dá-nos a graça de caminharmos ao encontro do Cristo, como o povo que, com ramos
nas mãos aclamou a ele, como o teu enviado. Por ele, nós te pedimos, Jesus Cristo, nosso Senhor.
Amém.
9. BÊNÇÃO
O Deus, defensor dos pequenos e dos pobres, nos dê a graça de caminhar com o Cristo na sua
entrega de amor por toda a humanidade, agora e sempre. Amém.
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DOMINGO DE RAMOS E DA PAIXÃO
OFÍCIO DA MANHÃ
1. CHEGADA - silêncio - oração pessoal
2. ABERTURA
- Estes lábios meus, vem abrir, Senhor, (bis)
Cante esta minha boca sempre o teu louvor! (bis)
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- Venham adoremos a Cristo Senhor, (bis)
Com ramos de palmeira, viva o salvador! (bis)
Salmo 24:
- Abram-se as portas, que o Rei vai chegar, (bis)
Ele, o Rei da glória, é quem vai entrar! (bis)
- Este Rei da glória, quem é, quem será? (bis)
É o Senhor valente, forte a guerrear! (bis)
- Filha de Sião, põe-te a dançar, (bis)
Grita, Jerusalém, alegre a vibrar!
(bis)
- Eis que vem teu Rei, justo e vitorioso. (bis)
Vem sobre um jumentinho, humilde e bondoso! (bis)
- Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito.(bis)
Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito. (bis)
- Venham com fervor para a oração! (bis)
Já se aproxima a páscoa da ressurreição. (bis)
3. RECORDAÇÃO DA VIDA
4. HINO
Louvor e glória a ti. Página:
5. SALMO 118(117)
6. LEITURA BÍBLICA
Ano A - Mateus 21,1-11
Ano B - Marcos 11,1-10
Ano C - Lucas 19,28-40
7. MEDITAÇÃO - silêncio, partilha, refrões...
8. CANTICO EVANGÉLICO
Cântico de Zacarias
9. PRECES
Irmãos, caminhemos com o Cristo Messias, justo e bondoso, pobre e vitorioso. A ele prestemos
nossas homenagens e façamos os nossos pedidos.
Bendito seja, aquele que vem!
. Senhor, subiste a Jerusalém para sofrer e assim entrar na glória; conduze o teu povo à páscoa da
ressurreição!
. Fizeste da cruz a árvore da vida. A todos nós renascidos pelo batismo, dá-nos caminhar como
filhos da luz.
. Vieste para salvar os pecadores; ajuda-nos a ser misericordiosos com nossos irmãos e irmãs e a
dedicar-nos com amor no serviço do teu Reino.
Preces espontâneas...
Pai nosso...
Oração
Ó Deus, fiel às tuas promessas, aumenta a fé de todas as pessoas que crêem em ti. Livra-nos de toda
escravidão e dá-nos a graça de caminharmos ao encontro do Cristo, como o povo que, com ramos
nas mãos aclamou a ele, como o teu enviado. Por ele, nós te pedimos, Jesus Cristo, nosso Senhor.
Amém.
10. BÊNÇÃO
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Que o Deus da esperança nos firme no seguimento do Cristo, nosso Senhor, agora e sempre.
Amém!
- Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Para sempre seja louvado!
DOMINGO DE RAMOS E DA PAIXÃO
OFÍCIO DA TARDE (ou noite)
1. CHEGADA - silêncio - oração pessoal
2. ABERTURA
- Vem, ó meu Senhor, vem nos ajudar!
Vem, não demores mais, vem nos libertar!
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- Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito.(bis)
Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito.(bis)
- Para mim viver é Cristo Jesus, (bis)
Morrer pra mim é lucro, minha glória, a cruz!(bis)
- Venham com fervor para a oração. (bis)
O Cristo se fez servo, por nós se entregou! (bis)
3. REVISÃO DE VIDA
O Deus de misericórdia tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida
eterna. Amém!
4. HINO
Fiel madeiro da santa cruz
5. SALMO 86(85)
6. LEITURA BÍBLICA
Escolher uma entre as leituras do dia (Isaías 50,4-7; Filipenses 2,6-11 Narração da paixão
conorme os sinóticos) ou ainda: Joao 11,45-57.
7. MEDITAÇÃO- silêncio, partilha, refrões...
8. CÂNTICO EVNAGÉLICO
Cântico de Maria, página:
10. PRECES
Vigiemos nesta tarde (noite), irmãos e irmãs, com o Senhor que por nós se entregou, e supliquemos
confiantes:
Senhor, escuta e responde!
. Ó Pai, Jesus veio a este mundo para buscar e salvar o que estava perdido. Por ele, liberta-nos de
toda escravidão e pecado.
. Senhor, pela vida e morte de Jesus, chamas para junto de ti os oprimidos e aflitos, consola e
fortalece os que estão sofrendo.
. Senhor, pela ressurreição de teu Filho, dá a vida eterna a todos os nossos irmãos e irmãs falecidos.
Preces espontâneas...
Pai nosso...
Oração
Ó Deus, bendito seja o teu nome, por Jesus Cristo, que veio como servidor fiel da humanidade. Dános força para seguirmos os seus passos no caminho da cruz e ressuscitar com ele em sua glória.
Por Cristo, nosso Senhor. Amém.
11. BÊNÇÃO
Que o Deus de toda a graça nos firme e nos fortaleça, no meio dos nossos sofrimentos. A ele a
glória e o poder para sempre. Amém!
- Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Para sempre seja louvado!
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TEMPO DA QUARESMA
2ª, 3ª, 4ª, 5ª FEIRAS SANTAS
OFÍCIO DA MANHÃ
1. CHEGADA - silêncio - oração pessoal
2. ABERTURA
- Estes lábios meus, vem abrir, Senhor, (bis)
Cante esta minha boca sempre o teu louvor! (bis)
- Venham adoremos a Cristo Senhor, (bis)
Por sua fidelidade ele nos salvou! (bis)
Salmo 95:
- Venham exultemos todos no Senhor, (bis)
Ele é nosso rochedo, nosso Salvador! (bis)
- Somos o seu povo, o rebanho seu, (bis)
Ele é nosso Pastor, ele é nosso Deus! (bis)
- Não fechemos hoje nosso coração, (bis)
Sua voz escutemos com toda atenção! (bis)
- Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito.(bis)
Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito.(bis)
- Venham com fervor para a oração.
Já se aproxima a Páscoa da Ressurreição! (bis)
3. RECORDAÇÃO DA VIDA
4. HINO
Fiel madeiro da santa cruz, p.
Povo meu que te fiz eu, p.
Nuvem de fogo, p.
Um certo dia, p.
Já tendo o tempo cumprido, p.
5. SALMO 40(39) - página:
6. LEITURA BÍBLICA
Leitura do dia
7. MEDITAÇÃO - silêncio, partilha, refrões...
8. PRECES
Imploremos a Cristo Jesus, que nos libertou por sua morte e ressurreição:
Cristo, Filho do Deus vivo,
Tem pena de nós!
. Perdoa, Senhor Jesus, por tua misericórdia, as faltas que cometemos...
. Renova, Senhor, a nossa comunidade, por uma sincera conversão e entrega no serviço do teu
reino.
. Liberta dos laços da morte todo o teu povo a caminho, livra-nos da vilência e da opressão.
Preces espontâneas...
Pai nosso...
Oração
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Ó Deus, tantas vezes teu povo desanima, por conta de suas fraquezas. Pela coragem e disposição do
Filho em sua paixão, anima-nos sempre de novo. Por Cristo, nosso Senhor. Amém!
11. BÊNÇÃO
O Deus da paz, pela doação do seu Filho Jesus Cristo, nos dê o perdão dos pecados, a libertação de
toda escravidão e o conhecimento de sua santa vontade, hoje e sempre. Amém!
- Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Para sempre seja louvado!
TEMPO DA QUARESMA
2ª 3ª, 4ª FEIRAS SANTAS
OFÍCIO DA TARDE
1. CHEGADA - silêncio - oração pessoal
2. ABERTURA
- Vem, ó Deus da vida, vem nos ajudar!
Vem, não demores mais, vem nos libertar!
- Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito. (bis)
Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito! (bis)
- Venham com fervor para a oração.
Já se aproxima a Páscoa da Ressurreição! (bis)
3. REVISÃO DE VIDA
4. HINO
Mãe de Jesus transpassada, p.
Ó meu povo, em que te contristei, p.
Em Jerusalém, p.
Esta é a hora de vocês, p.
5. SALMO 88(87) - página:
6. LEITURA BÍBLICA
Leitura do dia
7. MEDITAÇÃO - silêncio, partilha, refrões...
8. PRECES
Adoremos a nosso Salvador, que ao morrer, destruiu a morte e ressuscitando reconstruiu a vida, e
lhe peçamos humildemente:
Senhor, escuta e responde!
. Ó Deus, pela Palavra do teu Filho Jesus, tira a cegueira do nosso coração e guia-nos em teus
caminhos.
. Pela luz de Cristo, acaba com as trevas e toda a maldade deste mundo.
. Pela ressurreição de Jesus, nosso Senhor, dá a todos os que crêem em ti, muita coragem no meio
das lutas de cada dia.
Preces espontâneas...
Pai nosso...
Oração
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Ó Deus, tantas vezes teu povo desanima, por conta de suas fraquezas. Pela mesma coragem e
disposição de Jesus em sua paixão, anima-nos sempre de novo. Por Cristo, nosso Senhor. Amém!
9. BÊNÇÃO
O Senhor Jesus, que morreu por todos, nos mantenha unidos e reúna numa só família todos os que
estão dispersos pelo mundo afora, agora e para sempre. Amém!
- Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Para sempre seja louvado!
PÁSCOA DO SENHOR
TRÍDUO PASCAL
O tríduo pascal começa com a comemoração da última ceia, na quinta-feira à noite.
À celebração da ceia do Senhor, resumo antecipado da Páscoa, segue-se uma vigília de
adoração de Jesus Cristo memória de sua agonia no Horto das Oliveiras.
A sexta-feira da paixão, páscoa da cruz, dia de jejuar "porque tiraram o esposo" da comunidade, é
um dia de exaltação do Cristo Senhor, de sua glorificação na cruz, cuja vitória a gente canta
antecipadamente, na certeza da ressurreição.
O sábado santo, dia de repouso, é comemoração do tempo em que o Senhor esteve na
sepultura. Passamos este sábado maior em clima de silêncio, oração e expectativa.
Surpreendendo a noite, as comunidades cristãs acordam ao amanhecer com seus vibrantes aleluias
pela passagem do Deus libertador: "eis o dia do Senhor!" É domingo! É a Páscoa da ressurreição! O
ponto alto é a Vigília Pascal.
Celebrando a Páscoa, este mistério maior, ao longo deste tríduo santo, as comunidades
aprofundam sua fé no Deus dos oprimidos. Na vitória de Jesus nós saboreamos a nossa própria
vitória sobre as forças da morte que imperam neste mundo, e nos animamos uns aos outros a
assumir com garra e gosto a causa da vida, até que a páscoa definitiva, a libertação completa,
aconteça no reino de Deus.
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QUINTA-FEIRA SANTA
VIGÍLIA: OFÍCIO DA AGONIA
1. ADORAÇÃO
2. ABERTURA
- Vem, ó Deus da vida, vem nos ajudar!
Vem, não demores mais, vem nos libertar!
- Ó Deus santo e forte, imortal Senhor, (bis)
Tem compaixão de nós por teu grande amor! (bis)
- Venham vigiar, nos pede o Senhor... (bis)
Com ele vigiemos, fiéis no amor! (bis)
Outra abertura (de joelhos)
V. Deus Santo, Deus Santo e forte,
Deus Santo e imortal:
R. Piedade Senhor!
V. Tu que assumiste nossa carne,
R. Piedade Senhor!
V. Lembra-te de nós em teu Reino,
R. Piedade Senhor!
V. Deus Santo, Deus Santo e forte,
Deus Santo e imortal:
R. Piedade Senhor!
3. RECORDAÇÃO DA AGONIA
Irmãos, nesta hora em que Cristo Jesus entrou em agonia no Horto das Oliveiras, recordemos todos
aqueles que no mundo inteiro, a estas horas, se encontram angustiados, desesperados, quem sabe,
porque a vida se tornou para eles um beco sem saída... Coloquemos aqui as nossas próprias
angústias... Em tudo isso, é a própria agonia de Cristo que continua e se prolonga... Da boca de
todos os angustiados do mundo, ouçamos, aqui e agora, a queixa que Jesus dirigiu a seus amigos:
"Será que vocês não podem vigiar pelo menos uma hora comigo?"...
4. SILÊNCIO
5. SALMO 31(30) - página:
6. MEDITAÇÃO
Ó meu povo, p.
Povo meu que te fiz eu, p.
7. PRECES
Em silêncio
Oração
Olha, ó Deus, com amor de mãe, esta tua família, pela qual nosso Senhor Jesus Cristo livremente se
entregou às mãos dos inimigos e sofreu a tortura da cruz. Piedade, Senhor, nós te pedimos. Por
Jesus Cristo, Jesus, nosso Senhor. Amém!
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SEXTA-FEIRA SANTA
OFÍCIO DA MANHÃ
(pode ser vigília, de madrugada)
1. CHEGADA - silêncio - oração pessoal
2. ABERTURA - de joelhos:
- Ó Deus Santo e forte, imortal Senhor, (bis)
Tem compaixão de nós por teu grande amor! (bis)
- Cristo é o cordeiro que foi imolado, (bis)
O seu louvor agora seja entoado. (bis)
Outra abertura (de joelhos)
V. Deus Santo, Deus Santo e forte,
Deus Santo e imortal:
R. Piedade, Senhor!
V. Tu que assumiste nossa carne,
R. Piedade, Senhor!
V. Lembra-te de nós em teu Reino,
R. Piedade, Senhor!
V. Deus Santo, Deus Santo e forte,
Deus Santo e imortal:
R. Piedade, Senhor!
3. RECORDAÇÃO DA CONDENAÇÃO À MORTE
Da casa de Caifás levaram Jesus para o palácio do governador. Era de manhã. Os judeus não
entraram no palácio para não se contaminarem e assim poderem celebrar a Páscoa (cf. Jo 18,28).
Silêncio
4. SALMO 22(21) - página:
5. LEITURA BÍBLICA
Lamentações 1,11-12:
Gemendo, o povo labuta em busca de pão; trocam suas jóias por comida que os possa reanimar.
"Olhai, Senhor, e prestai atenção: como me tornei desprezível. Vocês todos que passam pelo
caminho, olhem e prestem atenção: haverá dor semelhante à minha dor? Como me maltrataram! O
Senhor me castigou no dia do furor de sua ira".
6. MEDITAÇÃO - silenciosa
Cristo, Cristo, Cristo..., p.
7. PRECES Em silêncio, ou cantar repetidamente: "Em silêncio abandona-te ao Senhor", p.
Pai nosso...
Oração
Olha, ó Deus, com amor de mãe, esta tua família, pela qual nosso Senhor Jesus Cristo livremente se
entregou às mãos dos inimigos e sofreu a tortura da cruz. Piedade, Senhor, nós te pedimos. Por
Jesus Cristo, Jesus, nosso Senhor.. Amém!
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TRÍDUO PASCAL
SEXTA-FEIRA SANTA
OFÍCIO DO MEIO DIA
1. CHEGADA - silêncio - ajoelhados(as)
2. ABERTURA
- Ó Deus Santo e forte, imortal Senhor, (bis)
Tem compaixão de nós por teu grande amor! (bis)
- Eis que o nosso Deus, tanto amou o mundo, (bis)
Deu-nos seu próprio Filho, oh! que amor profundo. (bis)
Outra abertura (de joelhos)
V. Deus Santo, Deus Santo e forte,
Deus Santo e imortal:
R. Piedade, Senhor!
V. Tu que assumiste nossa carne,
R. Piedade, Senhor!
V. Lembra-te de nós em teu Reino,
R. Piedade, Senhor!
V. Deus Santo, Deus Santo e forte,
Deus Santo e imortal:
R. Piedade, Senhor!
3. RECORDAÇÃO DA CRUCIFIXÃO
"Quando chegaram ao lugar chamado Calvário (Caveira) crucificaram Jesus e os dois ladrões, um à
direita e o outro à esquerda. Era meio dia e as trevas cobriram toda a região até as três da tarde" (cf.
Lc 23,33 e 44).
Silêncio
4. SALMO 31(30) - página:
Oração
Olha, ó Deus, com amor de mãe, esta tua família, pela qual nosso Senhor Jesus Cristo livremente se
entregou às mãos dos inimigos e sofreu a tortura da cruz. Piedade, Senhor, nós te pedimos. Por
Jesus Cristo, Jesus, nosso Senhor.. Amém!
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TRÍDUO PASCAL
SEXTA-FEIRA SANTA
OFÍCIO DA NOITE
1. ABERTURA - ajoelhados(as)
- Ó Deus Santo e forte, imortal Senhor, (bis)
Tem compaixão da gente por teu grande amor! (bis)
- Eis que o nosso Deus, tanto amou o mundo, (bis)
Deu-nos seu próprio Filho, oh! que amor profundo. (bis)
Outra abertura (de joelhos)
V. Deus Santo, Deus Santo e forte,
Deus Santo e imortal:
R. Piedade, Senhor!
V. Tu que assumiste nossa carne,
R. Piedade, Senhor!
V. Lembra-te de nós em teu Reino,
R. Piedade, Senhor!
V. Deus Santo, Deus Santo e forte,
Deus Santo e imortal:
R. Piedade, Senhor!
2. RECORDAÇÃO DA SEPULTURA
"No lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim, onde estava um túmulo, em que ninguém
ainda tinha sido sepultado. Então, por causa do dia de preparativos para a páscoa e porque o túmulo
estava perto, lá colocaram Jesus" (Jo 19,41-42).
3. SALMO 88(87) - página:
4. LEITURA BÍBLICA
Romanos 6,4-8:
Irmãos e irmãs, pelo batismo fomos sepultados com ele na morte, para que, assim como Cristo foi
ressuscitado dos mortos por meio da glória do Pai, assim também nós possamos caminhar numa
vida nova. Se peremanecermos completamente unidos a Cristo com morte semelhante à dele,
também permaneceremos com ressurreição semelhante à dele. Sabemos muito bem que o nosso
homem velho foi crucificado com Cristo, para que o corpo de pecado fosse destruído e assim não
sejamos mais escravos do pecado. De fato, quem está morto, está livre do pecado. Mas, se estamos
mortos com Cristo, acreditamos que também viveremos com ele.
5. MEDITAÇÃO - silêncio
Cristo, Cristo, p.
6. PRECES
Em silêncio... Ou simplesmente cantar repetidamente, "Em silêncio, abandona-te ao Senhor"
Oração
Olha, Senhor, nós te pedimos para nós, que somos tua família. Por nós, Jesus Cristo, nosso Senhor
não recusou se entregar nas mãos dos inimigos e sofrer a tortura da cruz. Piedade, Senhor, nós te
pedimos. Por Jesus Cristo, teu Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém!
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TRÍDUO PASCAL
SÁBADO SANTO
OFÍCIO DA MANHÃ
1. CHEGADA - silêncio - oração pessoal
2. ABERTURA
- Ó Deus santo e forte, imortal Senhor, (bis)
Tem compaixão de nós pelo teu amor! (bis)
- O meu coração vibra na esperança,
O teu amor verei, tenho confiança!
Outra abertura (de joelhos)
V. Deus Santo, Deus Santo e forte,
Deus Santo e imortal:
R. Piedade, Senhor!
V. Tu que assumiste nossa carne,
R. Piedade, Senhor!
V. Lembra-te de nós em teu Reino,
R. Piedade, Senhor!
V. Deus Santo, Deus Santo e forte,
Deus Santo e imortal:
R. Piedade, Senhor!
3. RECORDAÇÃO DA VIGÍLIA
"Maria Madalena e a outra Maria estavam sentadas em frente ao sepulcro olhando o lugar em que o
corpo do Senhor tinha sido depositado" (Lc 23,55).
Silêncio
4. SALMO 27(26) - página:
5. LEITURA BÍBLICA
Oséias 6,1-3a:
Venham, voltemos ao Senhor: ele nos despedaçou, mas ele nos vai curar; ele nos feriu, mas ele vai
atar a nossa ferida. Em dois dias ele nos fará reviver, e no terceiro dia nos fará levantar, e
passaremos a viver na sua presença. Esforcemo-nos para conhecer o Senhor; sua chegada é certa
como a aurora.
6. MEDITAÇÃO - em silêncio
Cristo, Cristo, Cristo, p.
7. PRECES Em silêncio... Ou cantando repetidamente, "Em silêncio abandona-te ao Senhor".
Pai nosso... Pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre.
Oração
Ó Deus, queres que sejamos batizados na morte de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Salvador. Dá-nos a
graça de uma verdadeira conversão. Faze que, passando como ele pelas portas do túmulo e da
morte, renasçamos na alegria da vida nova. Te pedimos isto por aquele que morreu, foi sepultado e
ressuscitou por nós, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém!
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TRÍDUO PASCAL
SÁBADO SANTO
OFÍCIO DA TARDE
1. CHEGADA - silêncio - ajoelhados(as)
2. ABERTURA
- Ó Deus Santo e forte, imortal Senhor (bis)
Tem compaixão de nós pelo teu amor! (bis)
- Dize, ó sentinela, como a noite está? (bis)
Em meio à noite o sol resplandecerá! (bis)
- Hoje vão saber que o Senhor virá, (bis)
Orando e vigiando, vamos esperar... (bis)
Outra abertura (de joelhos)
V. Deus Santo, Deus Santo e forte,
Deus Santo e imortal:
R. Piedade, Senhor!
V. Tu que assumiste nossa carne,
R. Piedade, Senhor!
V. Lembra-te de nós em teu Reino,
R. Piedade, Senhor!
V. Deus Santo, Deus Santo e forte,
Deus Santo e imortal:
R. Piedade, Senhor!
3. RECORDAÇÃO DO SÁBADO SANTO
Sei que meu Defensor está vivo e no fim ele se levantará sobre a terra. Depois do meu despertar, ele
me colocará junto dele, e em minha carne verei a Deus. Aquele que verei estará comigo (Cf Jó
19,23-27).
3. HINO
Silêncio na tarde da espera, p.
4. SALMO 43(42) - página:
5. LEITURA BÍBLICA
1Pedro 1,18-21:
Irmãos e irmãs, vocês sabem que não foi com coisas perecíveis, isto é, com prata nem ouro, que
vocês foram resgatados da vida inútil que herdaram dos seus antepassados. Vocês foram resgatados
pelo precioso sangue de Cristo, como o de um cordeiro sem defeito e sem mancha. Ele era
conhecido antes da criação do mundo, mas foi manifestado no fim dos tempos por causa de vocês.
Por meio dele é que vocês acreditam em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória, de
modo que a fé e esperança de vocês estão em Deus.
6. MEDITAÇÃO - silenciosa
9. PRECES - silenciosas
Pai nosso...
Oração
Ó Deus, nosso Pai, a nós que nos preparamos para celebrar o memorial da ressurreição do Cristo, no
fervor da espera, dá-nos a graça de ressuscitar com ele na glória. Te pedimos por Cristo, nosso
Senhor. Amém!
Canto: Hoje eu quero a rosa, p.
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VIGÍLIA DA PASCAL
Sábado santo à noite
(para as comunidades que não tem missa à noite)
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1. CHEGADA - começar a vigília fora do local da celebração, ao ar livre. Enquanto o pessoal vai
chegando, os cantores vão entoando músicas populares, de esperança, de saudades... (por
exemplo: "hoje eu quero"... p. ).
2. ABERTURA - Liturgia da luz
O coordenador ou cordenadora, saúda a comunidade convidando-a a passar da quaresma à
páscoa.
Canto: A nós descei, Divina Luz.
Acende-se a fogueira e com o fogo da fogueira, acende-se o círio, dizendo:
A luz de Cristo ressuscitado,
brilhe hoje em todas as noites da humanidade.
Procissão da luz:
Cantos da caminhada: ...
Ao chegar no local da celebração:
Proclamação da Páscoa:
Solo: Exulte de alegria,
Dos anjos a multidão,
Exultemos, também, nós
Por tão grande salvação!
Do grande Rei a vitória
Cantemos o resplendor:
Das trevas surgiu a glória,
Da morte o Libertador.
V. O Senhor esteja convosco!
R. Ele está no meio de nós!
V. Os corações para o alto,
R. A Deus ressoe mossa voz.
Bendito seja o Cristo, Senhor,
Que é do Pai imortal, esplendor!
Solo: 1. No esplendor desta Noite,
Que viu os Hebreus libertos,
Nós os cristão bem despertos,
Bradamos: morreu a morte!
2. No esplendor desta Noite,
Que viu vencer o Cordeiro,
Por Cristo salvos, cantemos:
A seu sangue justiceiro!
3. No esplendor desta Noite,
que viu ressurgir Jesus
Do sepulcro, exultemos:
Pela vitória da cruz!
4. Noite mil vezes feliz,
Deus por nós seu Filho deu,
O Filho salva os escravos,
Quem tanto amor mereceu?...
5. Noite mil vezes feliz,
ó feliz culpa de Adão,
que mereceu tanto amor,
que recebeu tal perdão!
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6. noite mil vezes feliz,
Aniquilou-se a maldade,
As algemas se quebraram,
Despontou a liberdade!
7. Noite mil vezes feliz,
O opressor foi despojado,
Os pobres enriquecidos,
O céu à terra irmanado!
8. Noite mil vezes feliz,
Em círio de virgem cera,
Nova esperança se acende
No seio de tua Igreja!
9. Noite mil vezes feliz,
Noite clara como o dia,
Na luz de Cristo glorioso
Exultemos de alegria.
3. LEITURAS BÍBLICAS
Gênesis 1,1-2.3 - a criação do mundo.
Salmo 104 - Quando Tu Senhor..., p....
Êxodo 14,15-15,1: a saída dos hebreus do Egito, primeira páscoa
Ex 15 - Cântico de Míriam e Moisés, p...
Hino: glória a Deus nas alturas
Romanos 6,3-11
Aclamação ao Evangelho:
Procissão com o livro do evangelho: incenso, velas acesas nas mãos do povo. A pessoa que vai
proclamar o Evangelho entoa os versos, que o povo repete a cada vez:
Lá vem a barra do dia (bis)
Lá vem o Filho de Maria (bis)
A vida vence a morte para nossa alegria! (bis)
Aleluia, aleluia! (bis)
Aleluia, aleluia! (bis)
Aleluia, aleluia! (bis)
Proclamação do Evangelho
No ano A, Mateus 28,1-10: Cristo ressuscitou dos mortos, ele espera por vocês na Galiléis;
No ano B, Marcos 16,1-8: Jesus de Nazaré, o cruscificado, ressuscitou!
No ano C, Lucas 24,1-12: Por que procuram entre os mortos aquele que está vivo?
Breve momento de meditação, dando possibilidade à assembléia de repetir uma ou outra frase do
Evangelho em voz alta, continuando o anúncio da páscoa.
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5. LITURGIA BATISMAL
Terminada a Liturgia da Palavra forma-se um cortejo com o círio, até Pia Batismal. O
coordenador ou coordenadora convida a assembléia a entrar no sentido do gesto que vai ser feito.
Os que fomos batizados um dia (e os que serão batizados nesta noite) vibramos com as maravilhas
do Deus vivo na história e em nossas vidas e agora nos valemos de todos os santos e santas para
suplicar-lhes nesta noite a graça da fidelidade aos nossos compromissos:
Todos ajoelhados cantam a ladainha de todos os santos, p.
Louvação da água:
Bendito sejas, Deus, criador de todas as águas! Das águas primeiras firmaste o universo habitável.
Povoastes as águas e a terra de tuas criaturas.
Nas águas do Mar vermelho afogaste os opressores do teu povo e o passaste a pé enxuto para a terra
da liberdade, conforme a tua promessa.
Nas águas do Jordão João Batista, batizou Jesus, marcando assim o início da sua missão neste
mundo.
Nas águas do seu amor todos nós somos mergulhados e passamos da morte à vida.
Bênção sobre a água (colocando o círio dentro da água):
Desça, ó Pai, nesta água, pela ação de Jesus teu Filho, a força renovadora do Espírito Santo.
Todas as pessoas que nesta água serão batizados, sejam sepultadas com Cristo na morte e
ressuscitem com ele para vida imortal. Te pedimos, em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém.
Alguém acende uma vela no círio e sai acendendo as velas da assembléia.
Renovação das promessas batismais (todo o povo com velas acesas).
Quem coordena se dirige aos que serão batizados e a toda a assembléia:
- Para viver na liberdade dos filhos de Deus, vocês prometem lutar contra a escravidão do pecado e
contra toda opressão?
Prometo!
- Para viver como irmãos e irmãs e construir um mundo de paz, vocês prometem lutar contra todo
egoismo e injustiça?
Prometo!
- Para seguir a Jesus Cristo, que é Caminho, Verdade e Vida, vocês prometem lutar contra todas as
ilusões e tentações do espírito maligno?
Prometo!
Refrão: vós sois meu pastor, ó Senhor,
nada me faltará, se me conduzis
- Vocês crêem em Deus, Pai e Mãe, que por amor criou o céu e a terra, que fez o homem e a mulher
à sua imagem e semelhança, que nos entregou este mundo para que o cultivemos, que detesta toda
forma de opressão e se compromete com a libertação de todos os oprimidos, que nos conduz pelos
caminhos da justiça, para a terra da liberdade e da paz?
Creio!
Vocês crêem em Jesus Cristo, o Filho único de Deus, que nasceu da Virgem Maria, como irmão dos
pobres da terra e salvador da humanidade, que deu a sua vida pelo Reino da verdade e da vida, que
ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita do Pai, como nosso Senhor e
nossa Esperança, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos?
Creio!
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Vocês crêem no Espírito Santo, mandado por Jesus de junto do Pai sobre a humanidade, força que
nos liberta do pecado e de toda escravidão, força que nos reúne na comunhão da Igreja, força que
nos impele para a missão de anunciar o Reino de Deus, na certeza da ressurreição e da vida eterna?
Creio!
Refrão: Vós sois meu pastor, ó Senhor,
Nada me faltará se me conduzis.
Segue o rito do batismo - (se houver).
Neste momento (se não houver bastismo) ou logo depois do batismo(se houver), faz-se o rito de
aspersão de toda a assembléia. Os ministros e ministras tomam da água que foi abençoada e saem
aspergindo o povo. O gesto é acompanhado de um canto. Por exemplo:
1. Eu vi, eu vi, vi foi água a manar
do lado direito do Templo a jorrar...
Amém, amém, amém, aleluia!
Amém, amém, amém, aleluia
2. E quantos foram por ela banhados,
Cantaram o canto dos que foram salvos!
3. Louvai, louvai e cantai ao Senhor,
Porque ele é bom e sem fim seu amor!
4. Ao Pai a glória e ao Ressuscitado,
E seja o Divino pra sempre louvado!
Hinário 3, CNBB, p. 83.
6. LOUVAÇÃO PASCAL
Terminada a aspersão e o canto, a equipe de celebração vai para o altar e, o ministro ou ministra
da eucaristia traz para a mesa o pão consagrado. A assembléia é convidada a um gesto de
adoração.
Segue a louvação pascal:
É bom cantar um bendito
Um canto novo, um louvor: (bis)
Jesus nasceu de Maria,
Hoje ele é nosso Senhor! (bis)
Hoje ele é nosso Senhor
Por sua ressurreição!
Da morte é vencedor,
Da vida é campeão. (bis)
Hoje ele é nosso Senhor
Por sua ressurreição!
Ele é do céu e da terra
A reconciliação! (bis)
Hoje ele é nosso Senhor
Por sua ressurreição!
Dos tristes consolador,
Dos pobres libertação! (bis)
Hoje ele é nosso Senhor,
Por sua ressurreição!
As mãos se dão céu e terra,
É uma só louvação! (bis)
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Santo...
Hinário 2, CNBB, p. 101
. Intercessão:
Coordenador(a): Rezemos irmãos e irmãs, por toda a humanidade. Na presença do Ressuscitado
confiemos ao Deus da vida as necessidades de todo o povo deste lugar e do mundo inteiro.
Entreguemos ao Pai o pranto da memória indígena, o martírio do povo negro de todos os tempos e
lugares, junto com o clamor de todo o povo que sofre (oração em silêncio...)
Refrão: Nós te damos muitas graças,
Te rogamos, ó Senhor!
Coordenador(a): Rezemos, por todas as Igrejas cristãs, por todas as comunidades que se reúnem
nesta noite, por esta comunidade, pelos que nos visitam e, de modo especial, por todas as pessoas
que têm a missão de animar a vida de nossos comunidades
Refrão: Nós te damos muitas graças,
Te rogamos, ó Senhor!
Coordenador(a): Lembremos, diante de Deus, as pessoas queridas de todos nós, irmãos e irmãs da
caminhada, que já concluíram sua tarefa neste mundo e partiram para o encontro definitivo na casa
do Pai.
Refrão: Nós te damos muitas graças,
Te rogamos, ó Senhor!
Coordenador(a): Invocamos sobre a nossa caminhada a presença amiga dos santos e santas, das
testemunhas, de todos os construtures anônimos da esperança e da paz.
Refrão: Nós te damos muitas graças,
Te rogamos, ó Senhor!
Coordenador(a): Ó Deus, toda a nossa louvação, todas estas preces cheguem a ti pelas mãos do
Cristo, Jesus, nosso Senhor. Amém!
Rito da comunhão;
comunhão eucarística e/ou partilha de alimentos...
Canto de comunhão: Salmo 118(117)
Oremos ao Senhor:
Ó Deus, alimentados da Páscoa do Senhor, voltamos com o coração renovado de esperança. Pelo
sopro do teu Filho Jesus, dá-nos a força do Espírito Santo, para sermos testemunhas da vida que
vence o pranto e a morte. Por Cristo, Jesus, nosso senhor. Amém.
11. BÊNÇÃO
O Deus da vida que ressuscitou Jesus dos mortos, nos ressuscite deste já para uma vida nova. A ele
a glória e o poder, agora e sempre. Amém.
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TEMPO PASCAL
"Este é o dia que o Senhor fez. Alegremo-nos e nele fiquemos felizes" (Sl 118).
Esta ação libertadora do Senhor acontece cada dia do ano e em toda nossa vida. Mas nós a
celebramos com mais intensidade no tempo pascal. É como que um grande domingo. Dura
cinquenta dias, do domingo da ressurreição ao domingo de pentecostes.
Participemos dos ofícios deixando-nos encher da alegria que brota da ressurreição de Cristo e da
presença dele. O aleluia é o canto novo da vitória do Cristo e da comunidade dos filhos de Deus. É
bom que o cantemos no meio das lutas da caminhada. Aleluia é um louvor pela força do Senhor
presente em nossa fraqueza e é profecia da nossa vitória.
A primeira semana da páscoa (oitava) é mais festiva. Nela contemplamos o testemunho que os
discípulos deram da ressurreição do Senhor. Por todo o tempo pascal, o sério (grande vela)
abençoado na vigília da madrugada do domingo, é uma imagem da luz do ressuscitado no meio de
nós.
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DOMINGO DA RESSURREIÇÃO E OITAVA
OFÍCIO DA MANHÃ
1. CHEGADA - silêncio - oração pessoal
2. ABERTURA
- Estes lábios meus, vem abrir, Senhor, (bis)
Cante esta minha boca, hoje o teu louvor! (bis)
- Eis que um santo dia, para nós brilhou, (bis)
Nele o Senhor agiu, sem fim seu amor! (bis)
- Disse às mulheres o anjo de Deus, (bis)
Cristo ressuscitou: alegrem-se os seus! (bis)
- Céus e terra cantem: nova criação! (bis)
Da morte veio a vida, é ressurreição! (bis)
- Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito, (bis)
Glória à Trindade santa, glória ao Deus bendito. (bis)
- Aleluia irmãs, aleluia irmãos! (bis)
Cristo é nossa Páscoa, a Deus louvação! (bis)
Outra abertura
V. Aleluia! O Senhor ressuscitou, aleluia! Ele vive com a gente,
Aleluia, aleluia!
V. Aleluia! O Senhor ressuscitou, aleluia! Ele vive com a gente,
Aleluia, aleluia!
V. Aleluia! Eis a pedra removida, aleluia! O sepulcro está vazio!
Aleluia, aleluia!
Aleluia!A quem procuras, ó Maria? Aleluia!O teu Senhor não está morto!
Aleluia, aleluia!
V. Aleluia! O Senhor ressuscitou, aleluia! Ele vive com a gente,
Aleluia, aleluia!
3. SAUDAÇÃO PASCAL
os irmãos e irmãs se cumprimentem e se dizem uns aos outros: O Senhor ressuscitou realmente,
aleluia!
4. HINO
Sequência pascal 1ª e 2ª versão
5. SALMO 118(117)
6. LEITURA BÍBLICA
João 20,1-9
7. MEDITAÇÃO- silêncio, partilha, refrões...
8. CÂNTICO DO NOVO TESTAMENTO
Cântico de Zacarias, p.
9. PRECES
No brilho do sol da justiça, que acaba de ressurgir para nós, bendigamos ao Senhor:
Cristo, nossa páscoa, nós te louvamos!
. Senhor, fizeste de nós um povo de sacerdotes, dá-nos celebrar com alegria o teu louvor.
. Senhor, venceste a morte por tua ressurreição, dá-nos muita força na luta contra toda a maldade
deste mundo.
. Cristo, luz que resplandece nas trevas, ilumina a nossa vida e guia-nos em teus caminhos.
Preces espontâneas...
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Pai nosso...
Oração
Deus vivo, Deus salvador! Tiraste teu Filho Jesus da morte e deste ao teu povo este dia de festa e de
alegria. Que sejamos mergulhados nesta festa de Páscoa, que sejamos ressuscitados com ele e
renovados na força do seu Espírito. Por Cristo, Jesus, nosso Senhor. Amém.
10. BÊNÇÃO
O Deus da vida que ressuscitou Jesus dos mortos nos ressuscite deste já para uma vida nova. A ele a
glória e o poder, agora e sempre. Amém.
___
DOMINGO DA RESSURREIÇÃO E OITAVA
OFÍCIO DA TARDE
1. CHEGADA - silêncio - oração pessoal
2. ABERTURA
- Verdadeiramente ressurgiu Jesus, (bis)
Cantemos aleluia! Resplandece a luz! (bis)
- Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito, (bis)
Glória à Trindade santa, glória ao Deus bendito. (bis)
- Aleluia irmãs, aleluia irmãos! (bis)
Cristo é nossa Páscoa, a Deus louvação! (bis)
- Ao partir o pão, ele apareceu! (bis)
Fica, Senhor, conosco, já escureceu! (bis)
Outra abertura
- O Senhor ressuscitou realmente!
Ele vive com a gente, aleluia!
-Este é o dia do Senhor, aleluia!
Entoemos seu louvor, aleluia
-Glória a Deus, Senhor da vida, aleluia!
Por tão grande alegria, aleluia!
3. RECORDAÇÃO DA VIDA
4. HINO
Cristo venceu, p.
O Senhor ressurgiu, p.
5. SALMO 139(138)
6. LEITURA BÍBLICA
1Coríntios 5,6b-8
7. MEDITAÇÃO- silêncio, partilha, refrões...
8. CÂNTICO DO NOVO TESTAMENTO
Cântico de Zacarias
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9. PRECES
Confiantes, na presença do Mestre que está entre nós, louvemos ou supliquemos, conforme a
inspiração do seu Espírito, e cantemos com alegria:
Escuta-nos, Senhor da glória!
. Cristo, luz e salvação de todos os povos, acende o fogo do teu Espírito sobre nós que proclamamos
a tua ressurreição.
. Cristo, pelo sinal da tua cruz, livra-nos de todos os nossos inimigos.
. Cristo, vencedor da morte, acolhe com bondade, em tua casa, todos os nossos irmãos que
partiram.
Preces espontâneas...
Pai nosso...
Oração
Deus vivo e salvador! Em tuas mãos entregamos este dia da Ressurreição de Jesus. Recebe a alegria
do teu povo, recebe a festa de todas as Igrejas, recebe a vida nova dos que foram batizados. Dá-nos
a graça de caminharmos sempre na luz do Cristo ressuscitado e na força do seu Espírito. Amém!
10. BÊNÇÃO
O Deus da vida que ressuscitou Jesus dos mortos nos ressuscite deste já para uma vida nova. A ele a
glória e o poder, agora e sempre. Amém.
___
TEMPO PASCAL – SÁBADO À NOITE
OFÍCIO DE VIGíLIA
Sábado à noite
1. CHEGADA - silêncio - oração pessoal
2. ABERTURA
- Verdadeiramente ressurgiu Jesus, (bis)
Cantemos aleluia! Resplandece a luz! (bis)
- Venham, ó nações, ao Senhor cantar!
Ao Deus do universo venham festejar!
- Seu amor por nós firme para sempre, (bis)
Sua fidelidade dura eternamente. (bis)
acendem-se velas
- Para ti, Senhor, toda noite é dia, (bis)
Tua ressurreição é luz que nos recria! (bis)
-És a luz do mundo, esplendor do Pai, (bis)
Cristo, pastor e guia, que conosco vai! (bis)
Oferta-se incenso ou ervas cheirosas
- Suba nosso incenso, a ti, ó Senhor, (bis)
Este louvor pascal, oferta de amor. (bis)
- Nossas mãos orantes para os céus subindo, (bis)
Cheguem como oferenda ao som deste hino ! (bis)
-Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito. (bis)
Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito. (bis)
- Aleluia irmãs, aleluia irmãos! (bis)
Cristo é nossa Páscoa, a Deus louvação! (bis)
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3. RECORDAÇÃO DA VIDA
4. HINO
Cristo ressuscitou, p.
Salve luz eterna, és tu Jesus, p.
Cristo nossa páscoa, p.
5. SALMO
mmm
6. LEITURA BÍBLICA
Evangelho do domingo
8. MEDITAÇÃO- silêncio, partilha, refrões...
10. PRECES
Na alegria da páscoa, louvemos ao Senhor e peçamos que a força de sua ressurreição se irradie em
nossas vidas e no mundo inteiro:
Cristo, nossa Páscoa, nós te louvamos!
. Cristo, luz que acaba com as trevas da morte, do medo, da angústia, da injustiça e da opressão, nós
te louvamos...
. Cristo, água viva que nos faz renascer para uma vida nova de amor e de misericórdia, nós te
louvamos...
. Cristo, pão e vinho doados para que o mundo se renove na partilha, nós te louvamos...
Preces espontâneas...
Pai nosso...
Oração
Ó Deus, energia de vida, nós nos alegramos pelo início deste dia de domingo. É o dia no qual teu
Filho, Jesus, ressuscitou da morte, deixou a paz aos seus discípulos e deu o sopro do Espírito Santo
aos seus seguidores. Nós te pedimos: abençoe este dia, os cristãos e cristãs reunidos em
comunidade: a todos dá-nos a graça de permanecer sempre firmes no caminho do Evangelho. Por
Cristo, Jesus, nosso Senhor. Amém.
11. BÊNÇÃO
Deus, fonte de vida, que ressuscitou Jesus, nos renove na alegria da sua luz, agora e para sempre.
Amém.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Para sempre seja louvado.
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TEMPO PASCAL - DOMINGO
OFÍCIO DA MANHÃ
1. CHEGADA - silêncio - oração pessoal
2. ABERTURA
- Estes lábios meus vem abrir, Senhor,(bis)
Cante esta minha boca sempre o teu louvor! (bis)
- Verdadeiramente ressurgiu Jesus! (bis)
Cantemos aleluia! Resplandece a luz! (bis)
- Toda a terra aclame, cante ao Senhor, (bis) Sl 100(99)
Sirva com alegria, venha com fervor! (bis)
- O Senhor é Deus, saiba o mundo todo, (bis)
Somos o seu rebanho, somos o seu povo! (bis)
- Venham ao Senhor, cantem seu louvor, (bis)
Só o Senhor é bom, sem fim o seu amor! (bis)
- Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito. (bis)
Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito! (Bis)
- Aleluia irmãs, aleluia irmãos! (bis)
Cristo é nossa Páscoa, a Deus louvação! (bis)
Outra abertura
- O Senhor ressuscitou realmente!
Ele vive com a gente, aleluia!
-Este é o dia do Senhor, aleluia!
Entoemos seu louvor, aleluia
-Glória a Deus, Senhor da vida, aleluia!
Por tão grande alegria, aleluia!
3. RECORDAÇÃO DA VIDA
4. HINO
Cantai, cristãos, afinal
Cristo ressuscitou, o sertão se abriu
Fazei hosanas retumbar, p.
Glória a Cristo, ressuscitado, p.
Aleluia, vitória, p.
5. SALMO 118(117)- página:
6. LEITURA BÍBLICA
Do domingo
7. MEDITAÇÃO - silêncio, partilha, refrões...
8. CÂNTICO DO NOVO TESTAMENTO
Antifona :
Mal começava o domingo, a semana
Lá vêm as mulheres com flores e aromas...
De passo em passo, de rua em rua,
O sol já havia surgido. Aleluia!
Cântico de Zacarias. Página:
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9. PRECES
Ao Cristo, Senhor e mestre da humanidade por sua ressurreição, rezemos:
Escuta-nos, Senhor da glória.
- Fizeste de nós um povo consagrado ao Senhor nosso Deus. Faze que dediquemos com alegria,
toda a nossa vida, ao louvor do seu nome e ao anúncio do seu Reino.
- Cristo, vencedor da morte e autor da vida, faze que passemos este dia na alegria do teu louvor.
- Que a luz da tua ressurreição, ilumine todas as comunidades cristãs e nos mantenha vigilantes na
esperança do dia luminoso de tua vinda.
Preces espontâneas...
Pai nosso....
Oração:
Ó Deus, de todos os nomes, Senhor da história! Jesus ressuscitado abriu hoje para nós as portas do
teu Reino. Renova-nos no seu Espírito e faze-nos caminhar na esperança de um mundo novo, sem
violência e sem divisão. Pelo mesmo Jesus Cristo, vosso Filho,na unidade do Espírito Santo.
Amém!
10. BÊNÇÃO
O Deus que fez Jesus ressurgir da morte nos ressuscite para uma vida nova, nos encha de esperança
e nos dê a sua paz.
Amém!
Que ele nos faça frutificar em tudo o que lhe agrada, agora e para sempre.
Amém!
- Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Para sempre seja louvado!
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TEMPO PASCAL - DOMINGO
OFÍCIO DA TARDE (ou noite)
1. CHEGADA - silêncio - oração pessoal
2. ABERTURA
- Verdadeiramente ressurgiu Jesus, (bis)
Cantemos aleluia! Resplandece a luz! (bis)
- Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito.(bis)
Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito!(bis)
Aleluia irmãs, aleluia irmãos! (bis)
Cristo é nossa Páscoa, a Deus louvação! (bis)
- Ao cair da tarde, ele apareceu, (bis)
A paz , muita alegria trouxe para os seus! (bis)
Outra abertura
V. Aleluia!
R. O Senhor ressuscitou, aleluia!
Ele vive com a gente, aleluia! aleluia!
V. Aleluia!
Ó Senhor, fica conosco, aleluia!
Pois é tarde e a noite vem! Aleluia!
V. Aleluia!
R. O Senhor ressuscitou, aleluia!
Ele vive com a gente, aleluia! aleluia!
3. RECORDAÇÃO DA VIDA
4. HINO
O Senhor ressurgiu, p.
Cristo venceu, p.
À festa do Cordeiro, p.
Cristo venceu, p.
Senhor, venceste a morte, p.
5. SALMO 139(138) página:
6. LEITURA BÍBLICA
Do domingo
7. MEDITAÇÃO - silêncio, partilha, refrões...
8. CÂNTICO DO NOVO TESTAMENTO
Na tarde da Páscoa, o medo inda havia,
A portas fechadas, reunidos estavam,
Jesus aparece no meio dos seus:
"A paz pra vocês!"E alegres cantavam!
Aleluia, aleluia, aleluia!
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!
Cântico de Maria II. Página:
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9. PRECES
Rezemos ao Cristo, Senhor, que ressuscitou da morte e agora intercede por nós:
Escuta-nos, Senhor da glória!
- Ó Cristo, na tua páscoa, cantamos a vitória de toda a humanidade; por isso te entregamos toda
luta, todo sangue, toda busca de uma terra nova, sem morte.
- Ó Cristo, na memória da tua páscoa, entregamos os sonhos dos povos indíginas exterminados e a
resistência das comunidades negras, para que a vida seja mais forte que a morte.
- Guarda-nos na comunhão com os santos, com as testemunhas do Reino, com todas as pessoas que
lutaram pela paz.
Preces espontâneas...
Pai nosso...
Oração:
Ó Deus, de todos os nomes, Senhor da história! Jesus ressuscitado abriu hoje para nós as portas do
teu Reino. Renova-nos no seu Espírito e faze-nos caminhar na esperança de um mundo novo, sem
violência e sem divisão. Pelo mesmo Jesus Cristo, vosso Filho,na unidade do Espírito Santo.
Amém!
10. BÊNÇÃO
O Senhor ressuscitado seja a nossa luz, ao cair desta noite e sempre.
Amém!
- Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia!
Para sempre seja louvado. Aleluia!

415/505

TEMPO PASCAL - DIAS DA SEMANA
OFÍCIO DA MANHÃ
1. CHEGADA - silêncio - oração pessoal
2. ABERTURA
- Estes lábios meus, vem abrir, Senhor, (bis)
Cante esta minha boca, hoje o teu louvor! (bis)
- Verdadeiramente ressurgiu Jesus! (bis)
Cantemos aleluia! Resplandece a luz! (bis)
- Toda a terra aclame, cante ao Senhor (bis)
A glória do seu nome, o nosso louvor. (bis)
- Tuas ações, Senhor, são maravilhosas. (bis)
Rendem-se os inimigos, ante tuas obras. (bis)
- Venham relembrar as ações de Deus. (bis)
Como o Senhor agiu em prol do povo seu! (bis)
- Em terreno firme transformou o mar, (bis)
Fez pelas grandes águas, Israel passar. (bis)
- Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito. (bis)
Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito. (bis)
- Aleluia irmãs, aleluia irmãos! (bis)
Cristo é nossa Páscoa, a Deus louvação! (bis)
Outra abertura
- O Senhor ressuscitou realmente!
Ele vive com a gente, aleluia!
-Este é o dia do Senhor, aleluia!
Entoemos seu louvor, aleluia
-Glória a Deus, Senhor da vida, aleluia!
Por tão grande alegria, aleluia!
3. RECORDAÇÃO DA VIDA
4. HINO
Ó morte estás vencida, p.
Glória a Cristo ressuscitado, p.
Ó vem, cantar, p.
Madrugada da Ressurreição, p.
5. SALMO 148 - página:
Ou: seguir a lista das 4 semanas
6. LEITURA BÍBLICA
Leitura do dia
7. MEDITAÇÃO - silêncio, partilha, refrões...
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8. PRECES
Neste santo tempo da páscoa, rezemos ao Deus da vida que ressuscitou Jesus Cristo.
Atende-nos, ó Deus salvador!
. Deus de bondade, olha a nossa Igreja e torna-a mais pascal.
. Dirige e dá força, Senhor, à caminhada dos pobres que esperam a sua libertação.
. Faze nossa comunidade mais unida para ser sinal da tua presença no mundo.
Preces espontâneas
Pai nosso...
Oração:
Senhor, tudo começou de novo com a ressurreição do vosso Filho. Desde a manhã, espalhai vossa
luz em nossos corações e fazei-nos viver como consagrados a vós e aos nossos irmãos. Por Cristo,
nosso Senhor. Amém!
9. BÊNÇÃO
O Deus da paz que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos nos converta e nos ilumine, agora e para
sempre. Amém!
- Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Para sempre seja louvado!
TEMPO PASCAL - DIAS DA SEMANA
OFÍCIO DA TARDE
1. CHEGADA - silêncio - oração pessoal
2. ABERTURA
- Verdadeiramente ressurgiu Jesus, (bis)
Cantemos aleluia! Resplandece a luz! (bis)
- Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito.(bis)
Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito!(bis)
- Ao cair a tarde, ele apareceu, (bis)
A paz, muita alegria trouxe para os seus! (bis)
Outra abertura
V. Aleluia!
R. O Senhor ressuscitou, aleluia!
Ele vive com a gente, aleluia! aleluia!
V. Aleluia!
Ó Senhor, fica conosco, aleluia!
Pois é tarde e a noite vem! Aleluia!
V. Aleluia!
R. O Senhor ressuscitou, aleluia!
Ele vive com a gente, aleluia! aleluia!
3. REVISÃO DO DIA
O Deus de misericórdia tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida
eterna. Amém!
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4. HINO
À festa do Cordeiro, p.
Senhor, venceste a morte, p.
Cristo ressuscitou, aleluia, p.
5. SALMO 146(145) - página: ou SALMO 27 (26) - página:
Ou seguir a lista das 4 semanas
6. LEITURA BÍBLICA
Leitura do dia.
7. MEDITAÇÃO - silêncio, partilha, refrões...
8. PRECES
Adoremos o Cristo, Senhor ressuscitado, e confiemos a ele nossa prece e nosso louvor:
Escuta-nos, Senhor da glória!
. Envia, Senhor, às Igrejas cristãs, o teu Espírito e renova-as na sua missão.
. Dá ao nosso mundo a paz, fruto da justiça e da igualdade entre todas as pessoas.
. Protege tuas testemunhas em todos os lugares do mundo e defende as pessoas que arriscam suas
vidas a serviço dos irmãos.
Preces espontâneas...
Pai nosso...
Oração:
Ó Deus nosso Pai, pela ressurreição de Jesus mostraste o teu amor por nós. Faze-nos viver de uma
maneira nova como testemunhas do teu Reino. Por Cristo, nosso Senhor. Amém!
9. BÊNÇÃO
O Deus da paciência e da consolação nos faça viver unidos no mesmo pensar e no mesmo sentir,
agora e para sempre. Amém.
- Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia!
Para sempre seja louvado!
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NOVENA DE PENTECOSTES
A primeira novena cristã aconteceu quando Jesus mandou os apóstolos ficarem reunidos em
oração junto com Maria, Nossa Senhora, esperando a vinda do Espírito Santo Consolador.Somos
convidados a retomar esse costume e a nos dedicar mais nesses 9 dias a nos arrepender de nosso
pecado e a implorar ao Senhor sua força e sua luz. No Brasil, como em vários países do mundo,
esta semana antes de Pentecostes é consagrada pela Igreja como a semana de oração pela unidade
dos cristãos. A divisão dos cristãos em tantas Igrejas é, nos lembra o Concílio Vaticano II, contrária
à vontade de Jesus. É também um contra-testemunho para o mundo já dividido, e é um obstáculo à
missão. Oremos ao Pai "para que os discípulos de Jesus sejam um, a fim de que o mundo creia" (Jo
17,19).
NOVENA DE PENTECOSTES
OFÍCIO DA MANHÃ
1. CHEGADA - silêncio - oração pessoal
2. ABERTURA
- Estes lábios meus, vem abrir, Senhor, (bis)
Cante esta minha boca, hoje o teu louvor! (bis)
- O Senhor Jesus aos céus se elevou, (bis)
De quem nos oprimia o poder quebrou! (bis)
- Aleluia, Cristo é o Senhor da glória! (bis)
Com hinos celebremos uma tal vitória. (bis)
- Ao Senhor louvemos, pois ele é bondoso, (bis)
Cantamos tua força, ó Deus poderoso. (bis)
- Sempre, ó Deus, ao povo deste o teu perdão, (bis)
Assim tu nos visitas com tua salvação. (bis)
- Dos os recantos todos, vem juntar teu povo; (bis)
Teus filhos, tuas filhas, congregar de novo. (bis)
- Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito. (bis)
Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito. (bis)
Aleluia irmãs, aleluia irmãos! (bis)
Cristo é nossa Páscoa, a Deus louvação! (bis)
3. RECORDAÇÃO DA VIDA
4. HINO
Ó vem Divino criador, p.
Nuvem de fogo, p. (versos 2 e 3)
Vinde Espírito de Deus, p.
5. SALMO 85(84) - página:
Ou: seguir a lista das 4 semanas
6. LEITURA BÍBLICA
Leitura do dia.
7. MEDITAÇÃO - silêncio, partilha, refrões...
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8. PRECES
Louvemos ao Pai que ressuscitou o Senhor Jesus e nos promete o seu Espírito. A ele confiemos os
nossos pedidos e intenções:
Envia teu Espírito, Senhor!
. Ó Senhor nosso Deus, olha as Igrejas cristãs divididas, e dá-nos a unidade do teu Espírito.
. Derrama sobre todos os aflitos e desanimados a força do teu Espírito para reanimá-los e confortálos.
. Ensina teus discípulos a não se conformarem com nenhuma injustiça, e a se comprometerem no
trabalho por um mundo mais fraternal.
Preces espontâneas...
Pai nosso...
Oração:
Olha, Senhor, tua família aqui reunida. Que o Espírito Santo Consolador nos ilumine e nos ensine a
verdade completa da tua revelação. Dá-nos a unidade de todos os cristãos como Jesus desejou.
Pedimos isso em nome dele, o Cristo, nosso Senhor. Amém!
9. BÊNÇÃO
O Deus da paciência e da consolação nos dê a unidade. Assim, com um só coração e uma só boca
louvaremos ao Senhor, agora e para sempre. Amém!
- Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Para sempre seja louvado!
NOVENA DE PENTECOSTES
OFÍCIO DA TARDE
1. CHEGADA - silêncio - oração pessoal
2. ABERTURA
- Verdadeiramente ressurgiu Jesus, (bis)
Cantemos aleluia! Resplandece a luz! (bis)
- Ao entardecer, desse mesmo dia, (bis)
Sobre os amigos sopras paz e alegria! (bis)
- Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito.(bis)
Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito!(bis)
Aleluia irmãs, aleluia irmãos! (bis)
Cristo é nossa Páscoa, a Deus louvação! (bis)
- Aos cristãos, Senhor, traz a unidade, (bis)
Para que o mundo creia em tua verdade. (bis)
- O Senhor Jesus lá no céu foi visto. (bis)
Do Pai vai enviar-nos o seu Santo Espírito. (bis)
2. REVISÃO DO DIA
O Deus de misericórdia tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida
eterna. Amém!
4. HINO
A nós, descei, p.
Nós estamos aqui reunidos
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5. SALMO 147 - página:
Ou da lista das 4 semanas
6. LEITURA BÍBLICA
Leitura do dia
7. MEDITAÇÃO - silêncio, partilha, refrões...
8. PRECES
Estamos reunidos nestes dias com Maria e os apóstolos, acolhendo a vinda do Espírito Santo.
Confiemos ao Senhor nossas preces e nosso louvor.
Envia sobre nós, teu Espírito de amor!
. Olhai, Senhor, a nossa Igreja. Renovai-a de acordo com o Evangelho e fazei-a capaz de acolher
todos os cristãos na ternura do vosso Espírito.
. Fazei, Senhor, que acabem as incompreensões e preconceitos entre cristãos, e cresçamos na
unidade.
. Fortalecei em vossa Igreja o serviço dos pobres. Fazei crescer entre nós o ministério da
reconciliação.
Preces espontâneas...
Pai nosso...
Oração:
Senhor Jesus Cristo, disseste aos teus apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não
olhes os nossos pecados, mas a fé que anima a tua Igreja; dá-lhe segundo o teu desejo, a paz e a
unidade. Tu que és nosso salvador e Senhor. Amém!
9. BÊNÇÃO
O Deus da paciência e da consolação nos dê a unidade. Assim, com um só coração e uma só boca
louvaremos ao Senhor, agora e para sempre. Amém!
- Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Para sempre seja louvado!
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FESTA DE PENTECOSTES
O último dia dos cinqüenta dias de Páscoa é a festa de Pentecostes. O povo de Israel lembra neste
dia a aliança que Deus fez conosco no monte Sinai e a lei que ele nos deu.
Jesus e os apóstolos celebraram essa festa e, após a ressurreição, neste dia o Espírito Santo desceu
sobre os apóstolos. Celebrando hoje a festa de Pentecostes, recebemos uma nova força do Espírito
para sermos testemunhas do Cristo e vivermos em nossa Igreja um novo Pentecostes.
FESTA DE PENTECOSTES
VIGÍLIA DO DOMINGO
(Sábado à noite)
1. CHEGADA
2. ABERTURA
- Verdadeiramente ressurgiu Jesus, (bis)
Cantemos aleluia! Resplandece a luz! (bis)
- Venham, ó nações, ao Senhor cantar! (bis)
Ao Deus do universo venham festejar! (bis)
- Seu amor por nós, firme para sempre, (bis)
Sua fidelidade dura eternamente! (bis)
- Venham e cantemos com muita alegria, (bis)
Espírito Divino brilhou neste dia! (bis)
(acendem-se as velas)
- O amor de Deus em nós derramado, (bis)
Qual Mãe consoladora já nos foi doado! (bis)
- Tua luz, Senhor, clara como o dia (bis)
É chama que incendeia e traz alegria. (bis
(oferta-se o incenso ou ervas cheirosas)
- Suba nosso incenso a ti, ó Senhor! (bis)
Nesta santa vigília, oferta de louvor! (bis)
- Nossas mãos orantes para os céus subindo, (bis)
Cheguem como oferenda ao som deste hino! (bis)
(terminando a oferta)
- Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito. (bis)
Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito. (bis)
- Aleluia, irmãs, aleluia irmãos, (bis)
Suba do mundo inteiro a Deus louvação! (bis)
3. RECORDAÇÃO DA VIDA
4. HINO
A nós descei, p.
Nós estamos aqui reunidos, p.
5. SALMO 68(67) - página:
6. LEITURA BíBLICA
João 7,37-39
7. MEDITAÇÃO - silêncio, partilha, refrões...
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8. CÂNTICO DO NOVO TESTAMENTO
Cântico de Maria - II. Página:
Ou: "Não fiqueis tristes". Página:
9. PRECES
Ao Pai que sempre derrama em nossos corações o Espírito do seu Filho, rezemos, com Maria e os
apóstolos:
Envia teu Espírito, Senhor!
. Por teu Espírito Santo, renova a terra e faze novas todas as coisas.
. Ilumina todas as Igrejas com a luz do teu Espírito, para que sejamos um só povo em teu amor.
. Por teu Espírito Santo, cura os doentes, consola os que sofrem e dá a vida eterna aos que já
partiram desta vida.
Preces espontâneas...
Pai nosso...
Oração:
Deus, que instruíste os corações dos teus fiéis com a luz do Espírito Santo, faze que apreciemos
retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de tua consolação. Por
Cristo nosso Senhor. Amém!
10. BÊNÇÃO
O Deus que derramou em nossos corações o seu Amor, nos encha de alegria e consolação, agora e
para sempre.
- Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Para sempre seja louvado!
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FESTA DE PENTECOSTES
OFÍCIO DA MANHÃ
1. CHEGADA
2. ABERTURA
- Estes lábios meus, vem abrir, Senhor, (bis)
Cante esta minha boca, sempre o teu louvor! (bis)
- Venham e cantemos com muita alegria, (bis)
Espírito Divino brilhou neste dia! (bis)
- O amor de Deus em nós derramado, (bis)
Qual Mãe consoladora já nos foi doado! (bis)
- Teu Divino Espírito a nós enviando,
De toda a terra a face tu vens renovando.
- Brilhe a tua face sobre nós, Senhor,
Conheça o mundo inteiro teu imenso amor!
- Vibre de alegria o universo todo; (bis)
Nosso Senhor é justo e conduz seu povo. (bis)
- Que os povos todos vos celebrem, Deus! (bis)
Tragam todos os povos os louvores seus! (bis)
- Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito. (bis)
Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito. (bis)
- Aleluia, irmãs, aleluia irmãos, (bis)
Cantemos com alegria nossa louvação! (bis)
3. RECORDAÇÃO DA VIDA
4. HINO
A nós descei, p.
5. SALMO 104(103) - página:
6. LEITURA BÍBLICA
Atos 2,1-11
7. MEDITAÇÃO - silêncio, partilha, refrões...
8. CÂNTICO DO NOVO TESTAMENTO
Cântico de Zacarias - I. Página:
9. PRECES
Ao Pai do céu, de quem recebemos o Espírito Santo Consolador, rezemos:
Envia, Senhor, teu Espírito de amor!
. Envia sobre as Igrejas o teu Espírito de comunhão.
. Envia sobre os que vivem marginalizados e sem esperança o teu Espírito de vida.
. Envia sobre tua família aqui reunida o teu Espírito de verdade. Que ele nos ensine a rezar.
Preces espontâneas...
Pai nosso...
Oração:
Ó Deus, por teu Espírito Santo animaste a vida e missão dos primeiros discípulos de Jesus. Ilumina
com o mesmo Espírito os nossos corações, e acende neles o fogo do teu amor, para que sejamos
testemunhas de tua Palavra. Pedimos isso em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém!
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10. BÊNÇÃO
O Deus que derramou em nossos corações o Espírito do seu Filho nos encha de alegria e
consolação, agora e para sempre. Amém!
- Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Para sempre seja louvado!
FESTA DE PENTECOSTES
OFÍCIO DA TARDE
1. CHEGADA - silêncio - oração pessoal
2. ABERTURA
- Verdadeiramente ressurgiu Jesus, (bis)
Cantemos aleluia! Resplandece a luz! (bis)
- Festejemos todos com muita alegria, (bis)
Pois a luz do Divino brilhou neste dia! (bis)
- Onde está o Espírito reina liberdade,
Por ele conduzidos vamos à verdade
- Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito. (bis)
Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito.
- Aleluia, irmãs, aleluia irmãos! (bis)
Ao Deus que nos consola nossa louvação! (bis)
- Onde está o Espírito reina a liberdade, (bis)
Por ele conduzidos vamos à verdade! (bis)
3. RECORDAÇÃO DA VIDA
4. HINO
Vem Espírito Santo, p.
5. SALMO 48(47) e 67(66)
Ou: seguir a lista das 4 semanas.
6. LEITURA BÍBLICA
João 20,19-23
7. MEDITAÇÃO - silêncio, partilha, refrões...
8. CÂNTICO DO NOVO TESTAMENTO
Cântico de Maria Página:
9. PRECES
Tendo recebido o Espírito de filhos, entreguemos ao Pai, com afeto filial, as nossas preces, dizendo:
Renova, Senhor, a face da terra!
. Ilumina e conduze os que estão dispersos e sem orientação.
. Consola os que estão tristes, dá força aos pobres na sua luta por libertação.
. Derrama sobre nossas Igrejas a força renovadora do teu Espírito, para que, na unidade nos
dediquemos ao teu serviço.
Preces espontâneas...
Pai nosso...
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Oração
Ó Deus, por teu Espírito santo animaste a vida e a missão dos primeiros discípulos de Jesus.
Ilumina com o mesmo Espírito os nossos corações e acende neles o fogo do teu amor, para que
sejamos testemunhas de tua Palavra. Pedimos isso em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém!
10. BÊNÇÃO
O Deus que derramou em nossos corações o Espírito do seu Filho nos encha de alegria e
consolação, agora e para sempre. Amém!
- Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Para sempre seja louvado!
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OFÍCIOS PARA AS FESTAS DO SENHOR
Apresentação (2/2), Anunciação (25/3), Ssma. Trindade (domingo depois de Pentecostes),
Corpo e sangue de Cristo (5ª feira da 2ª semana depois de Pentecostes), Coração de Jesus (6ª
feira da 3ª semana depois de Pentecostes), Transfiguração (6/8), Santa Cruz (15/9), Cristo Rei
(último domingo do TC).
0FÍCIO DE VIGÍLIA
(Sábado à noite)
1. CHEGADA - silêncio - oração pessoal
2. ABERTURA
- Venham, ó nações, ao Senhor cantar! (bis)
Ao Deus do universo venham festejar! (bis)
- Seu amor por nós, firme para sempre, (bis)
Sua fidelidade dura eternamente! (bis)
(acendem-se as velas)
- Para nós brilhou a luz da verdade, (bis)
Vimos o esplendor de sua claridade! (bis)
- Para ti Senhor, toda noite é dia, (bis)
A escuridão mais densa logo se alumia. (bis)
- És a luz do mundo, és a luz da vida, (bis)
Cristo Jesus resplende, és nossa alegria! (bis)
(oferta-se o incenso ou ervas cheirosas)
- Suba nosso incenso a ti, ó Senhor! (bis)
Este louvor pascal, se oferta com amor! (bis)
- Nossas mãos orantes para o céu subindo, (bis)
Cheguem como oferenda ao som deste hino! (bis)
- Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito, (bis)
Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito! (bis)
- Aleluia, irmãs, aleluia, irmãos ! (bis)
Glória a Jesus Cristo nossa Salvação! (bis)
3. RECORDAÇÃO DA VIDA
Lembrar os fatos da vida e o sentido da festa
4. HINO
Louvamos-te, p.
Nós te louvamos, Senhor, Jesus Cristo, p.
5. SALMO
Apresentação: Salmo 40 ou 48; ou 113
Anunciação: Salmo 40 ; 113; Fil 2
Ssma Trindade: Salmo 113; Efésios 1
Corpo e sangue de Cristo: Salmo 147
Coração de Jesus: Salmo 34
Transfiguração: Salmo 84
Santa Cruz: Salmo 67 e Fil 2
Cristo Rei: Salmo 45; 85; 145
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6. LEITURA BÍBLICA
Apresentação: Lucas 2,22-32
Anunciação: Lucas 1,26-38
Ssma Trindade: João 3,16-18; Mateus 28,16-20; João 16,12-15
Corpo e sangue de Cristo: João 6,51-59; Mateus 14,12-16.22-26; Lucas 9,11b-17
Coração de Jesus : Mateus 11,25-30
Transfiguração: Mateus 17,1-9; Marcos 9,2-10; Lucas 9,28b-36
Santa Cruz Jo 3,13-17
Cristo Rei : Mateus 25,31-46; João 18,22b-37; Lc 23,35-43
7. MEDITAÇÃO - silêncio, partilha, refrões...
8. PRECES
Irmãos e irmãs, bendigamos ao nosso Salvador, cantando:
Bendito seja o Nome do Senhor!
. Jesus, amado do Pai, nós adoramos e bendizemos teu santo Nome...
. Jesus, nosso irmão, confiamos em tua Palavra...
. Jesus, esperado de todas as nações, dá-nos a tua paz...
Preces espontâneas
Pai nosso...
Oremos:
Apresentação:
Ó Deus, força de todos os que esperam em ti! Nós contemplamos hoje o Senhor, ainda menino,
sendo apresentado no templo. Ele é a salvação que preparaste para todos os povos! Dá-nos a graça
de caminharmos sempre na sua luz! Por Cristo, nosso Senhor. Amém.
Anunciação:
Ó Deus, teu mensageiro anuncia hoje um evangelho, uma boa notícia: teu Filho Jesus se fez nosso
companheiro no seio de Maria. Fortalece nossa aliança contigo, para que, na força do teu Espírito,
possamos cumprir sempre tua vontade! Por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.
Santíssima Trindade:
Ó Deus, envias ao mundo tua Palavra e teu Santo Espírito e assin não cansas de partilhar conosco
tua vida. Que a nossa vida de comunidade testemunhe nossa comunhão contigo. A ti a glória para
sempre. Amém.
Corpo de Cristo:
Senhor Jesus Cristo, no admirável sacramento da Eucaristia, tu nos deste o memorial da tua paixão,
morte e ressurreição. Dá a todos nós que celebramos tão grande mistério, colher os frutos da
redenção em nosso dia-a-dia. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
Transfiguração:
Ó Deus, luz dos que te procuram. Na transfiguração de Jesus, tu partilhas com toda a humanidade o
segredo e o mistério do teu Filho amado. Dá a todas as pessoas que crêem em seu nome, ver o seu
rosto e acolher sua Palavra. Por Cristo, Jesus, nosso Senhor. Amém.
Santa Cruz:
Ó Deus, a cruz de Jesus é o sinal do teu amor por todas as criaturas.
Fortalece-nos neste amor, para que sejamos suas testemunhas, mesmo onde há desencanto e morte.
Nós te pedimos em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém.
Cristo Rei:
Deus do universo, o teu Filho Jesus não tem outra força senão o amor. Hoje nós celebramos sua
realiza. Derrama em nossos corações o amor que ele manifestou por ti e por todos e ajuda-nos a
seguir seu caminho até o fim. Te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém.
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9. BÊNÇÃO
O Deus da vida que se revela na pessoa de Jesus, nos encha do seu Espírito e nos renove na alegria
do seu amor materno, agora e para sempre. Amém.
- Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Para sempre seja louvado!
___
FESTAS DO SENHOR
OFÍCIO DA MANHÃ
1. CHEGADA - silêncio - oração pessoal
2. ABERTURA
- Estes lábios meus, vem abrir, Senhor, (bis)
Cante esta minha boca sempre o teu louvor! (bis)
Apresentação:
- Venham ao Senhor, venham adorar, (bis)
Cristo Jesus no Templo vem nos encontrar. (bis)
Anunciação:
- Venham, adoremos a nosso senhor. (bis)
O Verbo se fez carne, o anjo anunciou! (bis)
Corpo e Sangue de Cristo:
- Venham, adoremos a nosso Senhor, (bis)
Pois sua Santa Ceia ele nos deixou!. (bis)
Transfiguração:
- Venham adorar a Cristo Senhor, (bis)
No alto da montanha se transfigurou. (bis)
Santa Cruz:
- Venham ao Senhor, venham adorar, (bis)
Cristo crucificado vamos contemplar! (bis)
- Venham, canto novo ao Senhor cantar, (bis) Salmo 98(97)
A força de seu braço, venham celebrar! (bis)
- Terra a toda aclame seu Senhor e Rei, (bis)
Com flautas e tambores, venha bendizer! (bis)
- Bata palma o mar, salte de alegria, (bis)
Venham louvar conosco, montes, serranias! (bis)
- O Senhor já vem governar a terra, (bis)
Vem prá julgar o mundo e quanto ele encerra! (bis)
- Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito. (bis)
Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito. (bis)
- Aleluia, irmãs, aleluia, irmãos! (bis)
Glória a Jesus Cristo, nossa Salvação! (bis)

429/505

3. RECORDAÇÃO DA VIDA
4. HINO
Louvamos-te, p.
Nós te louvamos, p.
5. SALMO
Apresentação: Samo l48
Anunciação: Salmo 63; 150;
Ssma Trindade: Salmo 8; 33
Corpo e Sangue de Cristo: Salmo 81; Is 25
Coração de Jesus: Salmo 63 e 33
Transfiguração: Salmo 36 e 67
Santa Cruz: Salmo 1; 97; 149
Cristo Rei: Salmo 24; 99 e 145
6. LEITURA BÍBLICA
Apresentação: Lucas 2,22-32
Anunciação: Lucas 1,26-38
Ssma Trindade:
Corpo e sangue de Cristo: João 6,51-59; Mateus 14,12-16.22-26; Lucas 9,11b-17
Coração de Jesus : Mateus 11,25-30
Transfiguração: Mateus 17,1-9; Marcos 9,2-10; Lucas 9,28-36
Santa Cruz Jo 3,13-17
Cristo Rei : Mateus 25,31-46; João 18,22b-37; Lc 23,35-43
7. MEDITAÇÃO - silêncio, partilha, refrões...
8. CÂNTICO DO NOVO TESTAMENTO
Cântico de Zacarias, p.
(Na festa da apresentação do Senhor: Cântico de Simeão).
9. PRECES
No início deste dia, celebrando a festa ..., aclamemos, irmãos e irmãs, o Cristo Jesus, cantando:
Vem, vem com tua luz, ó Senhor Jesus!
. Senhor Jesus, luz do mundo, vem brilhar nas trevas das nossas angústias...
. Senhor Jesus, sol da justiça, ajuda-nos a acabar com as injustiças que pesam sobre teu povo...
. Senhor Jesus, reflexo da glória de Deus, faze brilhar sobre nós o rosto de Pai...
Preces espontâneas...
Pai nosso...
(Para as orações finais ver ofícios de vigília p. (2)
10. BÊNÇÃO
O Deus da vida que se revela na pessoa de Jesus, nos encha do seu Espírito e nos renove na alegria
do seu amor materno, agora e sempre. Amém.
- Louvado Seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Para sempre seja louvado!
___
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FESTAS DO SENHOR
OFÍCIO DA TARDE
1. CHEGADA - silêncio - oração pessoal
2. ABERTURA
- Venham, ó nações, ao Senhor cantar! (bis)
Ao Deus do universo venham festejar! (bis)
- Seu amor por nós, firme para sempre, (bis)
Sua fidelidade dura eternamente! (bis)
- Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito. (bis)
Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito! (bis)
- Aleluia, irmãs, aleluia, irmãos! (bis)
Glória a Jesus Cristo, nossa Salvação! (bis)
Apresentação:
- O Senhor Jesus foi apresentado,
No templo de seu povo hoje é adorado.
Anunciação:
- Fez-se carne o Verbo, o anjo anunciou.
Na Virgem sua promessa Deus realizou!
Corpo e Sangue de Cristo:
- Vinho e pão na mesa, Cristo partilhou!
Comunidade santa, corpo do Senhor!
Transfiguração:
- Hoje na montanha, Cristo reluziu;
"Ouçam meu Filho amado". O Pai nos pediu!
Santa Cruz:
- Hoje celebramos o amor de Deus, (bis)
Tanto amou o mundo que seu Filho deu. (bis)
Cristo Rei:
- Do poder das trevas o Pai nos livrou, (bis)
Ao Reino do seu Filho ele nos chamou. (bis)
3. RECORDAÇÃO DA VIDA
4. HINO
Louvamos-te, p.
Nós te louvamos, p.
5. SALMO
Apresentação: Salmo 122; Col 1
Anunciação: Sa mo 113; 147AeB
Sma Trindade: Salmo 110; Apoc 19
Corpo e Sangue de Cristo: Salmo 111; 147B
Coração de Jesus: Salmo 111; 138
Transfiguração: Salmo 27 e Jo 17
Santa Cruz: Salmo 116 A e B
Cristo Rei: Salmo 117; 72; Apoc 19
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6. LEITURA BÍBLICA
Apresentação: Malaquias 3,1-4
Anunciação: Isaías 7,10-14
Ssma Trindade: Êx 34,4-6.8-9; Deut 4,32-34.39-40; Prov 8,22-31
Corpo e Sangue de Cristo: Deut 8,2-3.14-16; Ex 24,3-8; Gen 14,18-20
Sagrado Coração: Deut 7,6-11
Transfiguração: Daniel 7,9-10.13-14
Santa Cruz: Nm 21,4-9
Cristo Rei do universo: Ezequiel 34,11-12.15-17; Daniel 7,13-14; 2Samuel 5,1-3.
7. MEDITAÇÃO - silêncio, partilha, refrões...
8. CÂNTICO DO NOVO TESTAMENTO
(Cântico de Maria, p. )
9. PRECES
Irmãos e irmãs, façamos subir até Jesus os clamores do povo de Deus; pois ele está sempre junto do
Pai, intercedendo por todos nós.
Ouve-nos, amado Senhor Jesus!
. Por todas as Igrejas cristãs presentes no mundo: que possam ser testemunhas do amor de Cristo,
peçamos ao Senhor...
. Por todas as pessoas que estão sofrendo nos hospitais, nas prisões, no campo e na cidade, nos
acampamentos dos sem-terras e sem-casas, nas ruas e nas favelas...: que o Senhor lhes dê alívio e
força, peçamos ao Senhor...
. Por todos nós aqui reunidos: que possamos crescer no conhecimento e no amor de Jesus, peçamos
ao Senhor...
Preces espontâneas...
Pai nosso...
(Para as orações finais, ver ofício de vigília, p.)
10. BÊNÇÃO
O Deus da vida que se revela na pessoa de Jesus, nos encha do seu Espírito e nos renove na alegria
do seu amor materno, agora e para sempre. Amém.
- Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Para sempre seja louvado!
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FESTAS E MEMÓRIAS DOS SANTOS E SANTAS
O povo de Deus no Antigo e no Novo Testamento adora somente ao Senhor, Deus da vida.
Frequentemente cantamos: "Só vós, ó Senhor, sois santo". "Vós sois santo e fonte de toda a
santidade".
Na festa e memória dos santos e santas, agradecemos ao Senhor ter revelado sua graça e sua
santidade na pessoa e na vida dos santos que amamos e dos quais lembramos. Não celebramos
nenhuma festa a Maria, ou aos santos. Celebramos a Deus, nosso Senhor, junto com Maria e os
santos. Na comunhão dos santos agradecemos ao Senhor as maravilhas que ele fez na vida dos
apóstolos, dos discípulos e discípulas de Jesus, dos mártires e de todas as testemunhas da fé,
homens e mulheres.
Geralmente fazemos memória de um santo ou santa na data em que ele(a) morreu. Desde os
tempos mais antigos a Igreja celebra em 24 de junho o nascimento de São João Batista, e no dia 8
de setembro o da Santa Virgem Maria. Lembrando os santos acolhemos, com eles e elas, a graça
que o Pai nos dá e que faz de nós todos santificados e companheiros dos santos.
FESTAS E MEMÓRIAS DOS SANTOS E SANTAS
Santa Virgem Maria
OFÍCIO DE VIGÍLIA
1. CHEGADA - silêncio - oração pessoal
2. ABERTURA
- Venham, ó nações, ao Senhor cantar!
Ao Deus do universo venham festejar!
- Seu amor por nós, firme para sempre, (bis)
Sua fidelidade dura eternamente! (bis)
(acendem-se as velas)
- Para ti Senhor, toda noite é dia, (bis)
A escuridão mais densa logo se alumia. (bis)
- És a luz do mundo, és a luz da vida,
Filho do Pai eterno, Filho de Maria!
(oferta-se o incenso ou ervas cheirosas)
- Suba nosso incenso a ti, ó Senhor! (bis)
Este louvor pascal, se oferta com amor! (bis)
- Nossas mãos orantes para o céu subindo, (bis)
Cheguem como oferenda ao som deste hino! (bis)
- Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito, (bis)
Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito! (bis)
- Aleluia, irmãs, aleluia, irmãos!... (bis)
Com a Mãe do Senhor, nossa louvação!
Quaresma:
Meus irmãos, irmãs, venham com fervor: (bis)
Deus é maravilhoso na Mãe do Senhor. (bis)
3. RECORDAÇÃO DA VIDA
4. HINO
escolher conforme a festa
5. SALMO 113
salmo 122 ; Efésios 1
6. LEITURA BÍBLICA
Leitura do dia da festa (Ver calendário com indicação de leituras p. )
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7. MEDITAÇÃO - silêncio - partilha - refrões...
8. PRECES
Com Maria, mãe de Jesus, louvemos e agradeçamos ao Senhor, cantando:
Nós te damos graças, nosso Deus!
. A tua santa Palavra se fez carne, no corpo de uma mulher. Por isso, cantamos...
. Teu Filho proclamou bem-aventurada toda pessoa que ouve a tua Palavra e a põe em prática. Por
isso, cantamos...
. Acolhes o teu povo com carinho de mãe, ouvindo o seu choro, enxugando as suas lágrimas. Por
isso, cantamos...
Preces espontâneas...
( No lugar das preces pode-se rezar a ladainha de Nossa Senhora, p.)
Pai nosso
Oração
Ó Deus, que escolheste Maria para ser a Mãe de Jesus teu Filho, faze que pela força de sua oração
junto a ti, nossas comunidades sejam sinais da tua presença neste mundo. Por Cristo nosso Senhor.
amém.
Ou:
Na festa da Assunção de Maria:
Ó Deus, que te dignaste alegrar o mundo com a Ressurreição do teu Filho, Jesus Cristo, concedenos a graça de gozar um dia das alegrias eternas, com sua Mãe, a Virgem Maria. Pelo mesmo
Cristo, nosso Senhor.
Amém!
Mãe das Dores:
Ó Deus, quando o teu Filho foi crucificado, quiseste que sua mãe estivesse em pé, junto à cruz
sofrendo com ele. Dá à tua Igreja, unida a Maria na paixão de Cristo, a graça de participar da
Ressurreição do Senhor. Pelo mesmo Cristo nosso Senhor.
Amém!
Nossa Senhora Aparecida
Ó Deus, quiseste que a mãe do teu Filho fosse amada e querida por todo o povo brasileiro, como
mãe negra, Aparecida. Celebrando hoje a sua festa, derrama sobre nós a alegria do teu amor, e
reforce todas as lutas pela defesa de nossas culturas e por um país realmente livre. Isso te pedimos
em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém.
Nossa Senhora de Guadalupe
Ó Deus da aliança, tu te revelaste ao índio e pobre Juan Diego na colina de Tepeyac, por meio do
canto dos pássaros, das flores e do rosto formoso da Virgem de Guadalupe. Celebrando hoje a festa
dessa nossa mãe morena, padroeira da América Latina, nós te pedimos: congrega todos as tribos
indígenas, reúne todas as comunidades negras, convoca todos os povos da nossa pátria grande na
ciranda do teu Reino, para continuar buscando a liberdade e a paz. Em em nome de Jesus, nosso
Senhor. Amém.
9. BÊNÇÃO
O Deus de Maria, que cumpre suas promessas em favor do seu povo, nos conceda uma noite
tranquila e uma manhã de luz, agora e para sempre. Amém
- Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Para sempre seja louvado.
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FESTAS E MEMÓRIAS DOS SANTOS E SANTAS
Santa Virgem Maria
OFÍCIO DA MANHÃ
1. CHEGADA - silêncio - oração pessoal
2. ABERTURA
- Estes lábios meus, vem abrir, Senhor,
Cante esta minha boca sempre o teu louvor!
- Venham, adoremos a nosso Senhor, (bis)
Com a Virgem Maria, Mãe do Salvador! (bis)
- Vibra de alegria o meu coração (bis)
Sl 45(44)
Ao meu Senhor e Rei eu canto esta canção. (bis)
- Teu ouvido inclina, vê teu Rei, Senhor, (bis)
Com tua formosura ele se encantou. (bis)
- Vão lembrar teu nome, gerações inteiras, (bis)
Vão te louvar os povos, de toda maneira. (bis)
- Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito. (bis)
Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito. (bis)
- Aleluia, irmãs, aleluia, irmãos!... (bis)
Com a Mãe do Senhor, a nossa louvação. (bis)
Quaresma:
Meus irmãos, irmãs, venham com fervor, (bis)
Com a Mãe do Senhor, nossa lovação! (bis)
3. RECORDAÇÃO DA VIDA
4. HINO
Escolher conforme a festa p.
5. SALMO 24 - p.
Salmo 46; 87; 147B; 149; Cântico de Judite, p.
6. LEITURA BíBLICA
Leitura do dia da festa - Ver. Calendário p.
7. MEDITAÇÃO - silêncio - partilha - refrões...
8. CÂNTICO DO NOVO TESTAMENTO
Cântico de Zacarias p.
9. PRECES
Irmãos e irmãs, cheios de alegria, coloquemos diante do Senhor nossas vidas, cantando:
Elevo a ti, ó Senhor, as minhas mãos, meu coração!
. Senhor Jesus, tua mãe, grávida, foi pelos morros da Judéia, para se encontrar com Isabel; que as
mulheres se encontrando, possam perceber a tua presença escondida.
. Senhor Jesus, durante três dias, tua mãe te procurou aflita entre os romeiros que voltavam de
Jerusalém; conforta hoje todas as pessoas que procuram aflitas algum parente...
. Senhor Jesus, com tua mãe e os discípulos estavas presente no casamento em Caná; fica também
conosco hoje em nossas festas e momentos de alegria...
Preces espontâneas...
(No lugar das preces pode-se rezar a ladainha de Nossa Senhora, p ).
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Pai nosso...
Oração
Ó Deus, que escolheste Maria para ser a Mãe de Jesus teu Filho, faze que pela força de sua oração
junto a ti, nossas comunidades sejam sinais da tua presença neste mundo. Por Cristo nosso Senhor.
amém.
Ou:
Derrama, ó Deus, a tua graça em nossos corações para que, conhecendo pela anunciação do anjo a
encarnação do teu Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição. Por Cristo,
nosso Senhor!
Amém!
(oração própria da festa, ver ofício de Vigília, p.)
10. BÊNÇÃO
O Deus que olhou para Maria, volte os seus olhos para nós e nos faça caminhar na esperança da
libertação, agora e para sempre.
Amém!
- Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Para sempre seja louvado!
FESTAS E MEMÓRIAS DOS SANTOS E SANTAS
Santa Virgem Maria
OFÍCIO DA TARDE (ou noite)
1. CHEGADA - silêncio - oração pessoal
2. ABERTURA
- Vem, ó Deus da vida, vem nos ajudar!
Vem, não demores mais, vem nos libertar!
- Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito. (bis)
Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito.(bis)
- Aleluia, irmãs, aleluia, irmãos! (bis)
Com a Mãe do Senhor, a nossa louvação. (bis)
- Todas essas coisas em seu coração (bis)
Maria meditava, ó recordação!... (bis)
Quaresma:
Meus irmãos, irmãs, cantem com fervor, (bis)
Deus é maravilhoso na Mãe do Senhor. (bis)
3. RECORDAÇÃO DA VIDA OU REVISÃO DO DIA
4. HINO
Escolher conforme a festa
5. SALMO 147 - p.
Outros salmos: 85; 45; 131; 116
6. LEITURA BÍBLICA
Leitura do dia da festa - Ver. calendário p.
7. MEDITAÇÃO - silêncio - partilha - refrões...
8. CÂNTICO DO NOVO TESTAMENTO
Cântico de Maria, p.
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9. PRECES
Irmãos, confiantes no Deus de Maria, que levanta os humilhados e enche de bens os famintos,
façamos os nossos pedidos.
Ouve o grito, que sai do chão,
dos oprimidos em oração!
. Ouve, ó Deus, o grito das mães que não têm como sustentar seus filhos...
. Reforça a luta das mulheres por igualdade com seus companheiros; que juntos, em parceria,
possamos construir o mundo novo...
. Acolhe na tua glória, junto com Maria, os nossos amigos e parentes falecidos...
Preces espontâneas...
(No lugar das preces pode-se rezar a ladainha de Nossa Senhora. p. )
Pai nosso..
Oração
Derrama, ó Deus, a tua graça em nossos corações para que, conhecendo pela anunciação do anjo a
encarnação do teu Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição! Por Cristo,
nosso Senhor.
Amém!
(Ou, oração própria, no ofício de vigília, p.)
10. BÊNÇÃO
O Deus de Maria, que cumpre suas promessas em favor do seu povo, nos conceda uma noite
tranquila e uma manhã de luz, agora e para sempre.
Amém!
- Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Para sempre seja louvado!
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FESTAS E MEMÓRIAS DOS SANTOS E SANTAS
Santos apóstolos, discípulas e discípulos do Senhor, mártires, santos e santas mulheres
OFÍCIO DE VIGÍLIAS
1. CHEGADA - silêncio - oração pessoal
2. ABERTURA
- Venham, ó nações, ao Senhor cantar!
Ao Deus do universo venham festejar!
- Seu amor por nós, firme para sempre, (bis)
Sua fidelidade dura eternamente! (bis)
(acendem-se as velas)
- Para ti Senhor, toda noite é dia, (bis)
A escuridão mais densa logo se alumia. (bis)
- És a luz do mundo, és a luz da vida,
Cristo Jesus, resplende, és nossa alegria!
(oferta-se o incenso ou ervas cheirosas)
- Suba nosso incenso a ti, ó Senhor! (bis)
Este louvor pascal, se oferta com amor. (bis)
- Nossas mãos orantes para o céu subindo, (bis)
Cheguem como oferenda ao som deste hino! (bis)
- Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito, (bis)
Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito! (bis)
- Aleluia, irmãs, aleluia, irmãos! (bis)
Lembrando Santo... a Deus louvação. (bis)
Ou: Na comunhão dos santos, a Deus louvação. (bis)
Ou: Com as santas mulheres, a Deus louvação. (bis)
Ou: Co'a santa padroeira, a Deus louvação. (bis)
Ou: Co'o santo padroeiro a Deus louvação. (bis)
3. RECORDAÇÃO DA VIDA
4. HINO
Vi cantar no céu, p.
Hoje cantamos do céu, p.
Ou: escolher outro adequado
5. SALMO
Apóstolos: Salmo 19 A e B
Mártires e santos: Salmo 33; 23; 120
Santos: 33
Santas mulheres: Salmo 16
6. LEITURA BÍBLICA
Escolher a leitura conforme a festa, ver calendário com indicação de leituras, p
7. MEDITAÇÃO - Silêncio, partilha, refrões...
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8. PRECES
a) Apóstolos, discípulos e discípulas do Senhor:
Irmãos e irmãs, permaneçamos perseverantes na oração e na ação de graças:
Glória a ti Senhor!
- Hoje a luz e a salvação se manifestaram na vida de... totalmente consagrado(a) ao teu serviço.
- Que a força da ressurreição nos encha de alegria e nos renove interiormente.
- Ilumina todas as pessoas que crêem para retomarem sempre de novo, a luta e a esperança
- Dá às Igrejas cristãs a tua paz e a unidade visível.
b) Mártires do Senhor:
Junto com todos os mártires unamo-nos à intercessão de Jesus e rezemos:
Glória a ti Senhor!
. Pelo testemunho dos mártires, tu te revelaste próximo de nós e companheiro de nossas vidas.
. Acolhe o louvor de todas as criaturas e a oferenda que fizeram de suas vidas os mártires de todos
os tempos e lugares.
. Nós te bendizemos pelos sinais de amor que cada pessoa e nossa comunidade tem recebido de ti.
c) Santos e santas mulheres:
Unidos na comunhão dos santos, louvemos ao Senhor, nosso Deus, cantando:
Santo, santo, santo!
. Pai santo, na vida dos santos e santas, vemos a tua bondade e o teu amor, por isso, nós te adoramos
. Jesus, santo e justo, o exemplo das santas mulheres, nos anima a te seguir, aqui e agora...; por
isso, nós te adoramos...
. Espírito Santo, acendes em nós o fogo do amor que Jesus veio trazer, por isso, nós te adoramos...
Preces espontâneas...
Pai nosso...
Oração
Apóstolos, discípulas e discípulos do Senhor:
Ó Deus, força da paz, quiseste que o anúncio do Evangelho do teu Filho alegrasse o mundo inteiro.
Fazendo hoje, memória de S... nós te agradecemos o testemunho dos apóstolos e evangelistas. Dános a graça de permanecer sempre fiéis na escuta e na prática deste caminho de vida que ele nos
transmitiram. Por Cristo, Jesus, nosso Senhor. Amém.
mártires:
Deus da vida, fazendo hoje a memória do martírio de ..., celebramos a páscoa do Cristo na sua
páscoa. Nós te bendizemos pelo amor que venceu a tortura e te pedimos que derrame em nós a força
do teu Espírito, para que sejamos fiéis no meio das dificuldades e sofrimentos da vida. Por Cristo,
nosso Senhor. Amém.
Santos:
Ó Deus, só tu és santo e sem ti ninguém pode ser bom. Tu manifestaste tua santidade na vida e no
testemunho do teu servo (...). Celebrando hoje, sua memória, te pedimos, dá-nos o teu Espírito para
que, no meio dos trabalhos e lutas de cada dia, tenhamos os mesmos sentimentos de Jesus Cristo, e
sejamos santos como tu és santo. Por Cristo, Jesus, nosso Senhor. Amém.
santas mulheres:
Ó Deus, o testemunho de santa... é sinal de tua ternura e teu carinho. Pela sua firmeza e fidelidade,
fortalece a nossa fé e que em tudo busquemos o teu amor. Faze-nos participar da comunhão de
todos os santos e santas que em todo tempo te louvam e te adoram. Por Cristo nosso Senhor.
Amém.
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9. BÊNÇÃO
O Deus, que pela força maternal do Espírito, santifica o seu povo, nos abençoe agora e sempre.
Amém.
- Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Para sempre seja louvado!
FESTAS E MEMÓRIAS DOS SANTOS E SANTAS
Santos apóstolos, evangelistas e discípulas e discípulos do Senhor, mártires,
santos e santas mulheres
OFÍCIO DA MANHÃ
1. CHEGADA - silêncio, oração pessoal...
2. ABERTURA
- Estes lábios meus, vem abrir, Senhor. (bis)
Cante esta minha boca sempre o teu louvor! (bis)
- Hoje, ó Deus da vida, vimos celebrar, (bis)
Com teus santos apóstolos, te adorar (bis)
Ou: Com os teus santos mártires, te adorar. (bis)
Ou: Com os santos teus amigos, vimos te adorar. (bis)
Ou: Com as santas mulheres, vimos te adorar. (bis)
- O senhor é rei, na terra alegria, (bis)
Sua justiça e glória o céu anuncia! (bis)
- Diante de Deus todos se ajoelham, (bis)
Ouvem sua palavra, cantam e festejam. (bis)
- A luz se levanta, santos, a cantar! (bis)
Em Deus, nossa alegria, vamos celebrar! (bis)
- Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito. (bis)
Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito. (bis)
- Aleluia, irmãs, aleluia, irmãos! (bis)
Na comunhão dos santos a Deus louvação! (bis)
Ou: Lembrando Santo (a) ... a Deus louvação. (bis)
Ou: Na comunhão dos santos, a Deus louvação. (bis)
Ou: Com as santas mulheres, a Deus louvação. (bis)
Ou: Co'a santa padroeira, a Deus louvação. (bis)
Ou: Co'o santo padroeiro a Deus louvação. (bis)
Na quaresma:
Meus irmãos, irmãs, Cantem ao Senhor, (bis)
Na comunhão dos santos, a Deus o louvor. (bis)
3. RECORDAÇÃO DA VIDA
Recordar brevemente a vida do santo, ou santa...
4. HINO
Vi cantar no céu, p.
Hoje cantamos do céu, p.
Ou: escolher outro adequado
5. SALMO
Apóstolos e discípulas do Senhor: Salmo 23; 34; 98 ; 99
Mártires: Salmo 34; 40; 63 e 149
Santos: Salmos 8; 68; 92; 101; Ex 15
Santas mulheres: Salmo 24 e 148; Ex 15; Cântico Judite; Porvérbios 31
6. LEITURA BÍBLICA
Escolher conforme a memória do dia, ver calendário
7. MEDITAÇÃO - silêncio - partilha - refrões...
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8. CÂNTICO DO NOVO TESTAMENTO
Cântico de Zacarias, p.
9.PRECES
a) Apóstolos, discípulos e discípulas do Senhor:
Irmãos e irmãs, dos apóstolos, evangelistas e discípulas do Senhor temos recebido a herança da fé;
vamos agradecê-lo por tão grande graça, cantando:
Nós te damos graças, nosso Deus!
. Senhor, pelo testemunho dos apóstolos chegou até nós a Boa Nova de Jesus; por toda parte foram
nascendo as comunidades; por isso, nós te agradecemos...
. Os evangelistas recolheram e anotaram tudo quanto as comunidades lembraram a teu respeito,
Senhor; graças ao trabalho deles, temos hoje acesso a teu evangelho; por isso, nós te
agradecemos...
. Muitas mulheres te seguiam, Jesus; colocavam a teu serviço os seus bens, sentavam a teus pés,
escutando a tua Palavra e foram enviadas por ti como primeiras testemunhas da ressurreição; por
isso, nós te agradecemos...
Preces espontâneas...
Pai nosso...
Mártires:
Lembrando hoje os mártires de nossa fé, vamos louvar e bendizer o Senhor Jesus, que foi
testemunha fiel do Pai, até a morte:
Nós te damos graças, nosso Deus!
. Nós te damos graças, Senhor, por tão grande amor demonstrado pelos teus (tuas) mártires...
. Nós te damos graças, Senhor, pelo seu exemplo de fé, fidelidade e coragem...
. Nós te damos graças, Senhor, porque, com a tua graça, venceram a covardia, o comodismo, o
medo...
Preces espontâneas...
Pai nosso...
Santos:
Irmãos e irmãs, louvemos a testemunha fiel, Jesus Cristo, nos santos e santas que seguiram seus
passos:
Glória a ti Senhor!
. Nós te louvamos Senhor Jesus, porque nos amaste até o fim e porque és o primeiro entre todos os
santos.
. Nós te louvamos, Senhor Jesus, por todas as pessoas que estão vivendo hoje a sua fé com
autenticidade, no meio de tantos sofrimentos e perseguições...
. Nós te louvamos porque nos fizeste participar da tua morte e da tua Ressurreição e és nosso
Caminho para a Vida.
Preces espontâneas...
Pai nosso...
santas mulheres:
Com todas as santas mulheres, vamos cantar, irmãs e irmãos, os louvores de nosso Deus que é Pai e
Mãe:
Nós te damos graças, nosso Deus!
. Pelas mulheres que lutam para que o seu valor e dignidade de mulher sejam reconhecidos...
. Por todas as esposas, mães, tias, avós..., que com o seu amor, dedicação e ternura, souberam ser
um sinal do amor de Deus entre nós, vamos agradecer ao Senhor...
. Por todas as mulheres, religiosas ou leigas, que se consagraram à causa do Reino entre os pobres,
vamos agradecer ao Senhor...
Preces espontâneas...
Pai nosso
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Oração
Apóstolos, discípulas e discípulos do Senhor:
Ó Deus, força da paz, quiseste que o anúncio do Evangelho do teu Filho alegrasse o mundo inteiro.
Fazendo hoje, memória de S... nós te agradecemos o testemunho dos apóstolos e evangelistas. Dános a graça de permanecer sempre fiéis na escuta e na prática deste caminho de vida que ele nos
transmitiram. Por Cristo, Jesus, nosso Senhor. Amém.
mártires:
Deus da vida, fazendo hoje a memória do martírio de ..., celebramos a páscoa do Cristo na sua
páscoa. Nós te bendizemos pelo amor que venceu a tortura e te pedimos que derrame em nós a força
do teu Espírito, para que sejamos fiéis no meio das dificuldades e sofrimentos da vida. Por Cristo,
nosso Senhor. Amém.
Santos:
Ó Deus, só tu és santo e sem ti ninguém pode ser bom. Tu manifestaste tua santidade na vida e no
testemunho do teu servo (...). Celebrando hoje, sua memória, te pedimos, dá-nos o teu Espírito para
que, no meio dos trabalhos e lutas de cada dia, tenhamos os mesmos sentimentos de Jesus Cristo, e
sejamos santos como tu és santo. Por Cristo, Jesus, nosso Senhor. Amém.
santas mulheres:
Ó Deus, o testemunho de santa... é sinal de tua ternura e teu carinho. Pela sua firmeza e fidelidade,
fortalece a nossa fé e que em tudo busquemos o teu amor. Faze-nos participar da comunhão de
todos os santos e santas que em todo tempo te louvam e te adoram. Por Cristo nosso Senhor.
Amém.
Preces espontâneas
Pai nosso...
10. BÊNÇÃO
O Deus da consolação nos dê a graça de vivermos em fraterna alegria e ajuda mútua, por Cristo
nosso Senhor. Amém.
- Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo
Para sempre seja louvado!

FESTAS E MEMÓRIAS DOS SANTOS E SANTAS
Santos apóstolos, evangelistas, discípulas e discípulos do Senhor, mártires,
santos e santas mulheres.
OFÍCIO DA TARDE
1. CHEGADA - silêncio - oração pessoal
2. ABERTURA
- Vem, ó Deus da vida, vem nos ajudar! (bis)
Vem, não demores mais, vem nos libertar! (bis)
- Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito. (bis)
Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito. (bis)
- Aleluia, irmãs, aleluia, irmãos! (bis)
Na comunhão dos santos,a Deus louvação! (bis)
Ou: Lembrando Santo (a) ... a Deus louvação. (bis)
Ou: Na comunhão dos santos, a Deus louvação. (bis)
Ou: Com as santas mulheres, a Deus louvação. (bis)
Ou: Co'a santa padroeira, a Deus louvação. (bis)
Ou: Co'o santo padroeiro a Deus louvação. (bis)
3. RECORDAÇÃO DA VIDA OU REVISÃO DE VIDA
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4. HINO
E escolher outro adequado
5. SALMO
Apóstolos : Salmo 113 e 138
Mártires: Salmo 116 A e B; 146
Santos: Salmo 15; 27; 122; 124; 126; 147Ae B
Santas mulheres: Salmo 113; 147; 124
6. LEITURA BÍBLICA
Escolher conforme a festa ou memória, ver calendário com inidcação das leituras, p. Ou a leitura do
dia.
7. MEDITAÇÃO - silêncio - partilha - refrões...
8. CÂNTICO DO NOVO TESTAMENTO
Cântico de Maria, p.
9. PRECES
a) Apóstolos, discípulas e discípulos do Senhor:
Irmãos e irmãs, lembrados da herança que nos veio através dos apóstolos, evangelistas e discípulas
do Senhor, façamos a nossa prece, em favor de todo o seu povo:
Escuta-nos, Senhor da glória!
. Faze, Senhor, que as Igrejas cristãs, presentes no mundo inteiro, cresçam na unidade, para que o
mundo creia na tua Palavra...
. Escuta a prece desta comunidade aqui reunida; guarda-a firme na herança recebida de nossos pais
e mães na fé...
. Que nós, cristãos e cristãs, saibamos transmitir em nosso tempo o anúncio de teu Reino,
respondendo aos desafios da nossa época...
Preces espontâneas...
Pai nosso
Márties:
Confiando na intercessão dos mártires, que deram sua vida por causa de Deus e seu Reino, peçamos
ao Senhor:
Escuta-nos, Senhor da glória!
. Pela intercessão dos mártires que lavaram suas roupas no sangue do Cordeiro, limpa, Senhor, o
mundo, de toda injustiça, de toda corrupção e todo mal...
. Da terra regada pelo sangue dos mártires, faze brotar, Senhor, flores de vida e frutos de paz para
teu povo...
. Julga, Senhor, os responsáveis pela morte dos mártires; que compreendam o mal que fizeram e se
convertam de seu pecado...
Preces espontâneas...
Pai nosso
santos:
Irmãos e irmãs, unindo-nos à oração dos santos, rezemos:
Escuta-nos, Senhor da história.
. Pelos santos, teus amigos, que vencendo o pecado e a morte, foram fiéis até o fim, ajuda-nos a
viver conforme tua vontade.
. Pelos teus santos que, carregando a cruz, seguiram teus passos, consola todos os que sofrem.
. Por todos os que, por sua vida, dão testemunho do Evangelho...
Preces espontâneas...
Pai nosso
santas mulheres:
Unidos às santas mulheres de todos os tempos e lugares, vamos invocar o Senhor, nosso Deus, e
interceder pelo mundo inteiro:
Escuta-nos, Senhor da história!
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. Para que cresça a participação criativa e renovadora das mulheres na sociedade e nas Igrejas,
peçamos ao Senhor...
. Para que guardemos sempre acesas as lâmpadas da nossa fé, esperança e amor, peçamos ao
Senhor...
. Para que aprendamos da História de ontem e de hoje o testemunho de fidelidade de tantas
mulheres, peçamos ao Senhor...
Preces espontâneas
Pai nosso...
Oração
Apóstolos, evangelistas, discípulos:
Ó Deus, força de paz, quiseste que o anúncio do Evangelho do teu Filho alegrasse o mundo inteiro.
Fazendo, hoje, memória de (...) nós te agradecemos o testemunho dos apóstolos e evangelistas. Dános a graça de permanecer sempre fiéis na escuta e na prática do caminho de vida que eles nos
transmitiram. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
mártires:
Deus da vida, fazendo hoje a memória do martírio de ..., celebramos a páscoa do Cristo na sua
páscoa. Nós te bendizemos pelo amor que venceu a tortura e te pedimos que derrame em nós a força
do teu Espírito, para que sejamos fiéis no meio das dificuldades e sofrimentos da vida. Por Cristo,
nosso Senhor. Amém.
santos:
Ó Deus, só tu és santo e sem ti ninguém é bom. Tu manifestaste tua santidade na vida e no
testemunho do teu servo (N...). Celebrando hoje, sua memória, te pedimos, dá-nos o teu Espírito
para que, no meio dos trabalhos e lutas de cada dia, tenhamos os mesmos sentimentos de Jesus
Cristo, e sejamos santos como tu és santo. Por Cristo, Jesus, nosso Senhor. Amém!
Santas mulheres:
Ó Deus, o testemunho de santa... é sinal de tua ternura e teu carinho. Pela sua firmeza e fidelidade,
fortalece a nossa fé e que em tudo busquemos o teu amor. Faze-nos participar da comunhão de
todos os santos e santas que em todo tempo te louvam e te adoram. Por Cristo nosso Senhor.
Amém.
10. BÊNÇÃO
O Deus, que pela força maternal do seu Espírito, santifica o seu povo, nos abençoe agora e sempre.
Amém.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
- Para sempre seja louvado.
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OFÍCIO EM MEMÓRIA DOS DEFUNTOS
Para velórios
1. CHEGADA - silêncio - oração pessoal
2. ABERTURA
- Vem, ó Deus da vida, vem nos ajudar!
Vem, não demores mais, vem nos libertar!
- A ti, ó meu Deus, o teu povo canta, (bis)
Ouves as suas preces na cidade santa. (bis)
- Como é feliz quem vai habitar, (bis)
Ó Pai, em tua casa há de se alegrar! (bis)
- O descanso eterno dá-lhes, ó Senhor! (bis)
Gozem eternamente do teu esplendor. (bis)
3. RECORDAÇÃO DA VIDA
4. HINO
A vida pra quem acredita, p.
Minha alegria, p.
Todo aquele que crê em mim, p.
Ó morte, onde está tua vitória, p.
5. SALMO 31(30)
Outros salmos: 27; 30, 36 42; 65 ; 119C e 16
Cântico: Creio que o meu criador vive, p.
6. LEITURA BÍBLICA
Sabedoria 3,1-7
João, 14.1-6
João 17,23-26
7. MEDITAÇÃO - silêncio - partilha - refrões...
9. PRECES
1a. proposta:
Irmãos, ao cair a luz do dia, não se apague a luz de nossa fé que vigia e suplica:
Descanso eterno dá-lhes, Senhor,
Da luz perpétua, o resplendor.
. Fica conosco, Senhor, porque o sol se pôs e a noite está chegando; acende a fé em nossos
corações...
. como na semente jogada na terra, faze brotar em nós a vida que não morre nunca....
. Tu venceste a morte, na madrugada da ressurreição, faze-nos lutar pela vida plena e aguardar,
esperançosos, um novo amanhecer...
Preces espontâneas...
Pai nosso...
2a. proposta:
Irmãos, confiantes na promessa da ressurreição, brilhe mais forte a luz de nossa fé que vigia e
suplica:
Descanso eterno, dá-lhes, Senhor,
Da luz perpétua, o resplendor.
. Senhor Jesus, ressuscitaste Lázaro e o filho da viúva de naím; aumenta a nossa fé na ressurreição.
. Senhor Jesus, no Horto e no Calvário, sentiste o medo da morte; aumenta em nós a confiança no
Pai e ajuda-nos a acolher a morte quando chegar a nossa hora.
. Senhor Jesus, ressuscitando, venceste as forças da morte; faze-nos passar da morte à vida pelo
amor aos irmãos e pelo compromisso com a causa da vida.
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. Senhor Jesus, sofreste uma morte injusta e violenta; tem piedade de todas as pessoas que foram
vítimas da violência e do descaso dos dirigentes da sociedade...
Preces espontâneas...
Pai nosso
Oração
Senhor, Jesus Cristo, tu és vida e Ressurreição! Afirmaste que na casa do Pai há muitas moradas.
Confiando nesta tua palavra, te pedimos: acolhe (N) e todas as pessoas que morreram em tua
amizade. Conduze-as para a luz santa prometida aos nossos pais e mães no passado, e faze-nos
passar a todos da morte para a vida . Tu que vives e reinas pelos séculos dos séculos. Amém!
10. BÊNÇÃO
O Deus dos vivos e dos mortos dê a vida aos nossos corpos
mortais, agora e para sempre.
Amém!
Que as nossas irmãs e irmãos falecidos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Amém.
- Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Para sempre seja louvado!

CIRCUNSTÂNCIAS ESPECIAIS
Em nossas comunidades temos o costume de sempre trazer a vida para dentro da oração.
Fazemos isso por meio da recordação da vida, da escuta e partilha da Palavra, das preces e até
mesmo do silêncio...
Há, no entanto, acontecimentos tão fortes, que nos reúnem em momentos especiais de
oração. É quando uma enxente derruba as casas da redondeza, ou quando um grupo se reúne em
mutirão para solucionar um problema, por exemplo.
Nestas circunstâncias a oração se faz mais ainda sinal de solidariedade e comunhão e
expressa nossa confiança no Deus que se manifesta na história, nas alegrias e nos sofrimentos de
cada dia.
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OFÍCIO PARA ENCONTROS PASTORAIS
CELEBRAÇÃO INICIAL

- Saudação inicial, no jeito de cada grupo, a partir de sua cultura - O(a) Coordenador(a)
cumprimenta os irmãos e irmãs, apresenta pessoas visitantes e convida o grupo a entrar na oração
por um momento de silêncio para depois invocar a presença do Senhor...
- Venham, ó nações, ao Senhor cantar! (bis)
Ao Deus do universo venham festejar! (bis)
- Seu amor por nós firme para sempre, (bis)
Sua fidelidade dura eternamente! (bis)
Escolher conforme as circunstâncias:
- Índios desta terra, índias celebrai! (bis)
Tribos de todo o mundo, venham celebrar! (bis)
- Venha, ó povo negro, ao Senhor dançar! (bis)
Quilombos e terreiros, venham festejar! (bis)
- Venham, ó migrantes, povo sofredor, (bis)
Ao Deus dos que caminham tragam o louvor! (bis)
- Povo operário, povo lavrador, (bis)
Ricas mãos criadoras subam ao Senhor. (bis)
- Ó irmãs mulheres, venham adorar, (bis)
Ao Deus, ternura e força vamos festejar!(bis)
- Crentes no evangelho, venham a cantar! (bis)
Com todas as Igrejas, vamos celebrar! (bis)
- Povo em romaria, povo peregrino, (bis)
Da terra prometida cante alegre hino. (bis)
- Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito, (bis)
Glória a Trindade santa, glória ao Deus bendito! (bis)
- Aleluia, irmãs, aleluia, irmãos, (bis)
Do povo em caminhada a Deus louvação! (bis)
- Vem, ó Santo Espírito, iluminar, (bis)
Este nosso encontro, vem abençoar. (bis)
RECORDAÇÃO DA VIDA
O(a) coordenador(a) sugere um breve momento de recordação da vida (destacando alguns
acontecimentos importantes). Nas comunidades de cultura negra pode-se sugerir aqui o abraço da
paz: "abraço negro"...
- HINO: Sugestão: invocação ao Espírito Santo, p. ex. A nós descei divina luz... Ó vem divino
criador...
- SALMO 68; Sl 133, 95, 34 ou outro à escolha...
- LEITURA BÍBLICA: uma das leituras do dia, ver p.... , ou uma leitura de acordo com o assunto
a ser tratado no encontro, ou, por exemplo, Exodo 3...; Isaías 61...; 1 Pd 3,15-16; Mt 5,1-12; Lc
4,16-21...
(No caso de se fazer uma leitura do evangelho, convidem todos a ficar em pé.)
- PRECES
Preces espontâneas
Pai Nosso ...
Oração
Ó Deus, Mãe da sabedoria, derrama sobre nós a luz do teu Espírito. Inspira nossas palavras e
conduze nossas ações, para que neste encontro tudo comece e termine em teu nome e se realize pelo
Reino. Por Cristo, nosso Senhor. Amém!
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BÊNÇÃO
O Deus da vida nos dê a graça de vivermos em comunhão e no serviço do seu povo. Derrame sobre
nós o seu Axé, agora e sempre. Amém!
OFÍCIOS PARA ENCONTROS PASTORAIS
Outras celebrações durante o encontro
Aaproveitar os ofícios propostos para cada dia da semana do Tempo comum ou próprio do tempo
litúrgico, da manhã e da tarde, podendo adaptar de acordo com o grupo reunido. Eis algumas
sugestões para a celebração da manhã
1. ABERTURA
- Vem, ó Deus da vida, vem nos ajudar, (bis)
Vem, não demores mais, vem nos libertar. (bis)
- Venham celebrar o amor de Deus! (bis)
Pois fez uma aliança com o povo seu. (bis)
- Desta caminhada ele é força e luz, (bis)
É quem nos reanima, ele nos conduz. (bis)
(continuar outros versos, conforme o dia da semana ou o tempo litúrgico).
2. RECORADAÇÃO DA VIDA
Podem ser lembrados os momentos significativos do próprio encontro.
3. HINO
Escolher de acordo com o sentido da celebração....
4. SALMO
Escolher a partir do contexto do encontro:
- Se for de avaliação: Sl Sl 33; Sl 34; Sl 80; Sl 98 II; 124; 126;
- Se for de programação: Sl 23; SL 27; Sl 46; Sl 91; Sl 146...
- Celebração penitencial: Sl 31; Sl 51; Sl 57...
- Celebração final: Sl 121; Sl 136; Sl 111.
5. LEITURA BÍBLICA
Evangelho do dia ou:
Mateus 7,21-27
Ou: João 15,12-17
Sendo oportuno pode-se trazer a Bíblia em procissão.
6. PRECES
Preces espontâneas
Pai nosso...
Oração
Ó Deus, fonte de toda sabedoria, conduze nossos trabalhos ao longo deste dia. Que a tua luz esteja
bem presente em nossos debates e que possamos chegar ao final deste encontro com mais clareza
sobre os rumos a seguir e com decisões acertadas, de acordo com o teu projeto e a nossa missão.
Por Cristo, nosso Senhor. Amém!
7. BÊNÇÃO
O Deus da vida nos dê a graça de vivermos em comunhão e no serviço do seu povo. Derrame sobre
nós o seu Axé, agora e sempre. Amém!
- Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Para sempre seja louvado!
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OFÍCIO PARA ENCONTROS PASTORAIS
CELEBRAÇÃO FINAL.
ABERTURA:
. Canto de louvor, ou:
- Venham, ó nações, ao Senhor cantar! (bis)
Ao Deus do universo venham festejar! (bis)
- Seu amor por nós firme para sempre, (bis)
Sua fidelidade dura eternamente. (bis)
- Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, (bis)
Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito. (bis)
Levantando as mãos:
- Nossas mãos orantes para o céu subindo. (bis)
Cheguem como oferenda ao som deste hino. (bis)
RECORDAÇÃO DO ENCONTRO
(entregar ao Senhor as conclusões... lembrar os sinais de Deus neste encontro...)
- SALMO 136 ou 67, ou outro à escolha do grupo.
- LEITURA BÍBLICA: uma das leituras do dia, ou Mateus 7, 21-27; Lc. 24, 13-35; Lc. 10, 21-24.
- MEDITAÇÃO - partilha... refrões...
- PRECES
Espontâneas... Pai nosso
Oração
Ó Deus da Aliança, és guia do teu povo. Dá-nos a alegria da tua presença materna, para
prosseguirmos na caminhada, fiéis ao Evangelho de Jesus Cristo. Por quem te pedimos, na unidade
do Espírito Santo. Amém.
- BÊNÇÃO E ENVIO
O Deus da vida e da resistência nos dê a graça de vivermos em fraterna comunhão e fervorosos no
serviço do seu povo. Que ele derrame sobre nós o seu Axé, agora e sempre. Amém!
- Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Para sempre seja louvado!
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OFÍCIOS PARA ROMARIAS
1. CHEGADA - silêncio - oração pessoal
2. ABERTURA
- Vem, ó Deus da vida, vem nos ajudar! (bis)
Vem, não demores mais, vem nos libertar! (bis)
- Venham, adoremos a nosso Senhor, (bis)
Cristo é quem nos guia, é nosso Pastor. (bis)
- Como é feliz quem em ti confia, (bis)
Com fé e esperança vai em romaria! (bis)
- Nossos pés se apressam para lá chegar,
À terra prometida*, vamos caminhar.
- Para ver tua face vamos , ó Senhor,
Por uma longa estrada sempre com fervor.
- Em tua casa um dia como é bom passar, (bis)
Vale mais que milhares em qualquer lugar. (bis)
- Dá-nos com tua força sempre caminhar, (bis)
Na estrada da justiça vem nos confirmar. (bis)
- Glória ao Pai, e ao Filho e ao Santo Espírito. (bis)
Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito! (bis)
- Aleluia, irmãs, aleluia, irmãos! (bis)
Do povo peregrino tragam louvação. (bis)
* No lugar de À terra prometida dizer:
À Mãe Aparecida
Ao Bom Jesus da Lapa
Ao Santo Juazeiro ...
3. RECORDAÇÃO DA VIDA
4. HINO
Bendito dos romeiros, p.
baião do peregrino, p.
Romaria, p.
O povo de Deus, p.
5. SALMO na partida Sl 121
na chegada Sl 122
no santuário Sl 23 ou 84
na celebração final Sl 65; 67; 136; 134
6. LEITURA BÍBLICA
Para começar a romaria: Ex 13,18 e 20-22
Ao chegar: Dt 8,2-6
Na porta do santuário: Jer 7,1-5 e 7
No final: Jo 7,37-39
7. MEDITAÇÃO - silêncio - partilha - refrões...
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8. PRECES
Ao Deus peregrino, que acompanhou seu povo em todos os lugares e momentos de sua história,
cantemos:
Caminha conosco, ó Senhor!
. Para que esta romaria transcorra em paz e sem acidentes...
. Para que possamos chegar são e salvos a nosso destino...
. Para que nós, Igreja peregrina, nunca nos cansemos da caminhada...
Preces espontâneas...
Pai nosso
Oração
Ó Deus dos que caminham, envia teus mensageiros para nos proteger em nossa caminhada!
Acompanha-nos com tua própria presença nesta romaria! Acima de tudo, dá-nos a graça de
vivermos sempre em comunhão contigo! Por Cristo nosso Senhor. Amém!
9. BÊNÇÃO
Guie o nosso Deus esta peregrinação e nos dê a sua direção, agora e para sempre. Amém.
- Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Para sempre seja louvado!
OFÍCIO PARA AS COLHEITAS
1. CHEGADA - silêncio - oração pessoal
2. ABERTURA
- Vem, ó Deus da vida, vem nos ajudar! (bis)
Vem, não demores mais, vem nos libertar! (bis)
- Venham, adoremos a nosso Senhor, (bis)
Deus, criador da vida, Deus trabalhador! (bis)
- Tudo quanto fazes, tem sabedoria, (bis)
Nossa colheita é farta, ó quanta alegria!
- Chuvas abundantes mandas lá do céu, (bis)
Nossos trigais e roças, abençoas, Deus. (bis)
- A Mãe terra boa, sempre vens regar, (bis)
As novas sementeiras vens abençoar. (bis)
- Glória ao Pai, e ao Filho e ao Santo Espírito. (bis)
Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito! (bis)
- Aleluia, irmãs, aleluia, irmãos!(bis)
Das mãos que hoje colhem, tragam louvação. (bis)
3. RECORDAÇÃO DA VIDA
4. HINO
Debulhar o trigo, p.
5. SALMO Sl 126
Outros salmos: 67; 65
6. LEITURA BÍBLICA
Deuteronômio 16,13-15
Eclesiástico 42,15-23
1Cor 5,7-8
Apoc 22,1-5
7. MEDITAÇÃO - silêncio - partilha - refrões...
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9. PRECES
Ao Criador da Mãe Terra, que manda sol e chuva, vamos agradecer, irmãos e irmãs, cantando:
Nós te damos, hoje e sempre, toda glória e louvor!
. Pela fertilidade da terra e pelas mãos que trabalham...
. Pelas sementes que brotaram e que deram fruto...
. Pela alegria de ver o resultado de nosso trabalho que se juntou com as forças da natureza...
Preces espontâneas
Pai nosso
Oração
Ó Deus, por tua Palavra, a terra se abre em flor e os frutos cobrem os campos. Recebe nossa ação de
graças por tudo o que recebemos e confirma o trabalho de nossas mãos, por Cristo nosso Senhor.
Amém.
Para o tempo de plantio:
Senhor, tu fazes brotar erva sobre os montes e plantas úteis para a vida. Abençoa estas sementes!
Que dêem flor e fruto! Sejam pão em nossa mesa! Sejam esperança em nossa luta! Confirma
Senhor, o trabalho de nossas mãos, por Cristo nosso Senhor. Amém!
10. BÊNÇÃO
O Deus, fonte de toda a vida, nos dê a sua bênção e paz, agora e sempre. Amém.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
- Para sempre seja louvado!
OFÍCIO PARA MUTIRÕES
1. CHEGADA - silêncio - oração pessoal
2. ABERTURA
- Vem, ó Deus da vida, vem nos ajudar! (bis)
Vem, não demores mais, vem nos libertar! (bis)
- Venham, adoremos, a nosso Senhor, (bis)
Ele é nossa alegria, Deus libertador! (bis)
- Vejam como é boa , a nossa união. (bis)
Vejam como é bonito, ó irmãs e irmãos! (bis)
- Quando as mãos se juntam multiplica o pão, (bis)
Vem, ó Deus, abençoa, nosso mutirão. (bis)
- Glória ao Pai, e ao Filho e ao Santo Espírito. (bis)
Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito! (bis)
- Aleluia, irmãs, aleluia, irmãos! (bis)
A Deus louvor e glória, povo em mutirão,! (bis)
3. RECORDAÇÃO DA VIDA
4. HINO
Utopia, p.
Pão em todas as mesas, p.
Viola enluarada, p.
5. SALMOS
No início: Sl 121 ou 127
No meio: Cântico das Criaturas
No final: Sl 126 ou 124
6. LEITURA BÍBLICA
Atos 2,44-47
Atos 4,32-35
2Coríntios 8,3-11
Gálatas 6,2-10
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7. MEDITAÇÃO - silêncio - partilha - refrões...
8. PRECES
Ao Deus que é Pai e Filho e Espírito Santo, e nos ensina, pelo seu exemplo, a comunhão e a
participação, cantemos:
Abençoa, Senhor!
. Abençoa, Senhor, nosso trabalho, nossa organização, nossa luta...
. Abençoa cada um e cada uma de nós e ajuda-nos a trabalhar unidos, em tua paz...
. Abençoa todas as pessoas que trabalham para construir uma sociedade justa e fraterna...
Preces espontâneas...
Pai nosso
Oração
Abençoa, Senhor, nosso trabalho, nossa união e nossa solidariedade! Ajuda-nos a crescer cada vez
mais neste caminho. Fortalece tudo o que ajuda a contruir teu Reino entre nós! Confirma, Senhor, o
trabalho de nossas mãos, por Cristo Senhor. Amém.
9. BÊNÇÃO
O Deus do povo trabalhador seja nossa força e nossa união, agora e para sempre. Amém.
- Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Para sempre seja louvado!
OFÍCIOS DE SÚPLICA
(calamidade, perseguição, epidemias)
1. CHEGADA - silêncio - oração pessoal
2. ABERTURA
- Vem, ó Deus da vida, vem nos ajudar! (bis)
Vem, não demores mais, vem nos libertar! (bis)
- Venham, adoremos, a nosso Senhor! (bis)
Ele é o Deus dos fracos, Deus libertador! (bis)
- Clamo a ti, Senhor, no meu sofrimento, (bis)
Inclina o teu ouvido, ouve o meu lamento. (bis)
- Ó Deus de bondade, Deus consolador, (bis)
Enxuga o nosso pranto, cura a nossa dor. (bis)
- Passe este tempo de destruição, (bis)
Chegue a boa hora da reconstrução. (bis)
- Como o guarda espera o raiar do dia, (bis)
Espero o meu Senhor e tu nos alivias! (bis)
- Glória ao Pai, e ao Filho e ao Santo Espírito. (bis)
Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito! (bis)
- Aleluia, irmãs, aleluia, irmãos!(bis)
Do povo que padece, tragam louvação! (bis)
3. RECORDAÇÃO DA VIDA
4. HINO
Canto das três raças, p.
Tem certos dias, p.
solo le pido a Dios, p.
5. SALMO 130
Outros salmos: 27 ou 123 ou 86
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6. LEITURA BÍBLICA
Sofonias 3,16-18
Mateus 6,25-34
Lucas 18,1-8
Romanos 8,28-39.
7. MEDITAÇÃO - silêncio - partilha - refrões...
8. PRECES (de joelhos)
Do fundo de nossa miséria e de nossa angústia, supliquemos ao Senhor que tudo pode:
Ouve, Senhor, eu estou chamando, tem piedade de mim e me responde!
. Herodes te perseguiu, Senhor Jesus, quando ainda eras criança. Olha a nossa situação e tem
piedade de nós...
. Com choro e lágrimas, através do sofrimento, aprendeste a ser fiel ao Pai até o fim. Ajuda-nos a
enxergar sua vontade e confiar em seu amor...
. Prometeste novo céu e nova terra, sem luto, nem choro, nem morte. Mantém viva em nós esta
esperança...
Preces espontâneas...
Pai nosso
Oração
Senhor, Deus dos aflitos, ouve nossos pedidos e orações. Tem piedade de nós! Vem em nosso
socorro! Sustenta-nos neste momento de sofrimento. Transforma nossas lágrimas em alegria e dános a graça de permanecermos fiéis em teus caminhos. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
9. BÊNÇÃO
O auxílio de Deus, terna compaixão, nos sustente em nossas aflições, agora e para sempre. Amém.
- Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Para sempre seja louvado!
OFÍCIO DE AÇÃO DE GRAÇAS (vitórias)
1. CHEGADA - silêncio - oração pessoal
2. ABERTURA
- Vem, ó Deus da vida, vem nos ajudar! (bis)
Vem, não demores mais, vem nos libertar! (bis)
- Venham adoremos a nosso Senhor, (bis)
Dele vem a vitória, Deus libertador! (bis)
- Com teu povo unido venho agradecer, (bis)
Por graças recebidas, vamos bendizer. (bis)
- A tua passagem nos dá vida e paz, (bis)
Tua presença amiga só prazer nos traz. (bis)
- Glória ao Pai, e ao Filho e ao Santo Espírito. (bis)
Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito! (bis)
- Aleluia, irmãs, aleluia, irmãos!(bis)
Povo agradecido faça louvação. (bis)
3. RECORDAÇÃO DA VIDA
4. HINO
O que é, o que é, p.
Gracias a la vida, p.
Por um dia de graça, p.
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5. SALMO 136
Outros salmos: 30; 34; 126
6. LEITURA BÍBLICA
Mateus 5,1-12
Lucas 17,11-19
1Coríntios 1,1-4
Filipenses 1,3-11
7. MEDITAÇÃO - silêncio - partilha - refrões...
8. PRECES
Transbordando de alegria e de gratidão, cantemos ao Senhor:
Nós te damos muitas graças, te rogamos, ó Senhor!
. Nós te agradecemos, Senhor, de todo coração, as graças alcançadas, as dificuldades superadas...
. Nós te agradecemos, Senhor, pelo esforço de todas as pessoas que contribuíram para o nosso
bem...
. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua presença no meio de nós e pela tua Palavra que sustenta
nossa caminhada...
Preces espontâneas...
Pai nosso
Oração
Cantamos a tua glória, ó Deus de bondade e ternura! Nós te agradecemos por tantos sinais de teu
amor, especialmente por ( ....). Renova conosco a tua aliança e dá-nos a graça de responder sempre
ao teu amor. Fortalece o nosso compromisso de solidariedade. Por Cristo nosso Senhor. Amém!
9. BÊNÇÃO
O Deus da paz, força da vida, nos firme na sua alegria, agora e para sempre. Amém.
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OFÍCIO PARA A BÊNÇÃO DE UMA CASA
1. ABERTURA
- Vem, ó Deus da vida, vem nos ajudar! (bis)
Vem, não demores mais, vem nos libertar! (bis)
- Ó que coisa boa nesta casa estar, (bis)
Bem que valeu a pena tanto se lutar. (bis)
- Desça a tua bênção sobre esta casa (bis)
Derrama o teu amor, a tua força e graça. (bis)
- Hoje nesta casa chegue a salvação, (bis)
Sejam sempre acolhidos toda irmã e irmão. (bis)
- Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito. (bis)
Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito! (bis)
- Aleluia, irmãs, aleluia, irmãos!(bis)
Povo abençoado a Deus louvação. (bis)
2. RECORDAÇÃO DA VIDA
- lembrar os momentos significativos na luta para conseguir esta casa...
3. HINO
Deus te salve, casa santa...
Deus vos salve Deus, p.
3. SALMO 84; 127; 128
4. LEITURA
Lucas 10,38-42:
Enquanto caminhavam, Jesus entrou num povoado, e certa mulher, de nome Marta, o recebeu em
sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor, e ficou escutando a sua Palavra.
Marta estava ocupada com muitos afazeres. Aproximou-se e falou: "Senhor, não te importas que
minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela venha ajudar-me!" O Senhor,
porém, respondeu: "Marta, Marta! Você se preocupa e anda agitada com muitas coisas: porém, uma
só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada".
Outras leituras: Gênesis 18,1-10a; Lucas 10,5-9; Marcos 1,29-30; Lucas 19,1-9; Lucas 24,28-32.
5. MEDITAÇÃO - silêncio, partilha...
6. PRECES
Façamos nossas preces ao Cristo, Filho de Deus, que nasceu de Maria e habitou entre nós:
Permanece conosco, Senhor!
- Ó Cristo, tu que santificaste a casa de Nazaré, venha morar nesta casa e dá-nos tua bênção e tua
paz.
- Tu que aceitaste a hospitalidade de Marta e Maria, entra nesta casa e ajuda-nos a manter suas
portas abertas para acolher quem chega, com amor.
- Faze que todas as pessoas sem casa, encontrem moradia digna.
Preces espontâneas...
Pai nosso
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7. BÊNÇÃO
Sobre a água:
Abençoa Senhor esta água, com a força do teu Espírito. Que esta casa, aspergida por ela, se torne
lugar de alegria e comunhão, agora e sempre. Amém.
Sobre a casa:
A dona da casa passa em cada cômodo, aspergindo com água, enquanto se canta: Derrama,
Senhor, derrama Senhor, derrama sobre nós o teu amor. (bis)
Sobre s pessoas:
Abençoa, Senhor, todas as pessoas que irão morar nesta casa; que vivam em paz e na alegria da tua
presença. Amém.
Acompanha quem sai e sê hóspede com quem entra. Amém.
Caminha conosco, Senhor Jesus, até o dia em que nos conduzirás a casa do Pai. Amém.
OFÍCIO DOS(AS) ENFERMOS(AS)
1. CHEGADA
2. ABERTURA
- Vem, ó Deus da vida, vem nos ajudar! (bis)
Vem, não demores mais, vem nos libertar! (bis)
- Ó Senhor, meu Deus, tem de mim piedade, (bis)
Levanta minhas forças por tua bondade. (bis)
- Dá-nos a saúde, vem curar, Senhor, (bis)
Aumenta a nossa força, dá-nos teu vigor. (bis)
- Glória ao Pai, e ao Filho e ao Santo Espírito. (bis)
Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito! (bis)
- Aleluia, irmãs, aleluia, irmãos! (bis)
Cante o povo que sofre, a Deus louvação. (bis).
3. SALMO 6; 27; 86; 143;
4. LEITURA
Mateus 15,29-31:
Depois de ter curado a mulher cananéia, Jesus foi para a margem do mar da Galiléia, subiu a
montanha e sentou-se. Numerosas multidões se aproximaram de Jesus, levando consigo coxos,
aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus. E ele os
curou. As multidões ficaram admiradas, vendo que os mudos falavam, os aleijados saravam, os
coxos andavam e os cegos viam. E glorificaram o Deus de Israel.
5. PRECES
Irmãos e irmãs, invoquemos Jesus Cristo, nosso Senhor, rezando:
Senhor, me escuta e responde.
- Jesus, tu que curaste o leproso, o cego, o surdo-mudo, dê força a (...) para que recobre a saúde.
- Jesus, tu que tomaste pela mão e levantaste a sogra de Pedro e a menina que parecia estar morta,
faça com que os nossos doentes se levantem de seus leitos.
- Jesus, cheio de compaixão, alivie o sofrimento de todas as pessoas doentes e sem esperança.
Preces espontâneas...
Pai nosso
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6. BÊNÇÃO
Deus Pai te dê a sua bênção. Amém.
Deus Filho te conceda saúde. Amém.
Deus Espírito te ilumine e console. Amém.
Guarde tua vida e encha de luz teu coração agora e sempre. Amém.
Que o Deus de toda consolação, derrame sobre todas as pessoas aqui presentes a sua bênção e a sua
paz. Amém.
OFÍCIO DAS LUTAS
(Acampamentos, ocupações, greves...)
1. ABERTURA
- Vem, ó Deus da vida, vem nos ajudar, (bis)
Vem, não demores mais, vem nos libertar. (bis)
- Venham, adoremos, a nosso Senhor, (bis)
Dele vem a vitória, Deus libertador. (bis)
Escolher conforme as circunstâncias:
- Terra que é de Deus, tem que ser de irmãos, (bis)
Terra pra quem trabalha, seja o nosso chão. (bis)
- Terra que é de Deus, tem que ser de irmãos, (bis)
Terra pra quem precisa de habitação. (bis)
- Firmes companheiros, firmes companheiras! (bis)
Deus é Deus de justiça, eis nossa bandeira! (bis)
- Nossos opressores pedem produção
Seja nossa resposta fim à exploração. (bis)
- Deus da criação, Deus trabalhador
Nossa dignidade vem de ti, Senhor. (bis)
- Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito. (bis)
Glória a Trindade Santa, glória ao Deus bendito. (bis)
- Aleluia, irmãs, aleluia, irmãos! (bis)
Do povo que combate, tragam louvação. (bis)
2. RECORDAÇÃO DA VIDA
3. HINO
Povo que luta...
Senhor quanto mais caminho... n.
Quando o Espírito de Deus... n. p.
Nossa alegria é saber que um dia, n.
4. SALMOS 121; 46; 90
5. LEITURA BÍBLICA
Êxodo 13,18.20-22
Deuteronômio 8,2-6
Romanos 8,31-37
6. MEDITAÇÃO - partilha, refrões...
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7. PRECES
Irmãos e irmãs, em nome de Jesus nosso libertador, rezemos ao nosso Deus:
Senhor, escuta e responde.
. Senhor, deste força ao teu povo quando teve que lutar contra o faraó, fortalece as lutas dos
lavradores e de todas as pessoas que sonham com um pedaço de chão.
. Socorre, Senhor, com o teu amor de mãe, todas as pessoas, grupos e movimentos engajados na luta
contra a fome e por dignidade.
. Dá-nos, Senhor, o teu Espírito, para que no meio das lutas de cada dia, jamais percamos a
esperança.
Preces espontâneas...
Pai nosso
8. BÊNÇÃO
O Deus, da nossa libertação e garantia de nossas vitória, nos abençoe com a força do seu amor,
agora e sempre. Amém.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Para sempre seja louvado!

OFÍCIO PELA PAZ
Oração reunindo irmãs e irmãos de várias Igrejas e religiões
1. ACOLHIDA
A paz de Deus, fonte de amor universal esteja convosco!
T: Amém ou Assim seja!
2. RECORDAÇÃO DA VIDA
Recordar situações que ferem a paz ; lembrar econtecimentos e pessoas que promovem a paz.
Oração silenciosa em comunhão com as vítimas das guerras e conflitos.
3. CÂNTICO DE INTERCESSÃO COMUM
- Escuta, ó povo... n. p.
- povo que geme de tanta dor, n. p.
- Senhor, fazei-me instrumento, n. p.
5. COMUNHÃO COM AS COMUNIDADES DE TODAS AS RELIGIÕES
* Façamos memória das Igrejas cristãs e oremos para que a Unidade do Corpo de Cristo, se torne
visível na diversidade das Igrejas e na comunhão de todo o povo.
Silêncio...
Refrão: Ouve, ó Pai santo, esta oração,
Glória do teu Filho é a união.
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Oração comum:
Ó Deus, tu és a luz verdadeira e a paz que reconcilia a humanidade. Vem, conforta o teu povo com
a paz da justiça e afasta de nós o ódio, a inveja e as divisões. Dá a todos(as) nós o teu Espírito
Santo, hoje e sempre. Amém.
(Da liturgia bizantina)
Refrão :- Refrão: Ouve ó Deus, o grito do teu povo,
Ouve, Cristo, vem para nos salvar.
* Rezemos em comunhão com as comunidades judaicas
Silêncio
Mantra:
Shemá Israel, Adonai elohenu
Adonai eha! (bis)
Escuta Israel, o Senhor é nosso Deus,
um é o Senhor.
Oração comum:
Ó Deus da Aliança, dá-nos amor e compreensão entre nós. Que a paz e a amizade sejam a nossa
força nas tempestades da vida. Faze que ninguém alimente no coração ódio contra nós e nós não
tenhamos ódio de ninguém, pois tu és a nossa paz, hoje e sempre.
(Do Talmud)
Refrão: Ouve ó Deus, o grito do teu povo,
Ouve, Cristo, vem para nos salvar.
* Entremos em comunhão especial com os irmãos e irmãos budistas...
Silêncio...
Mantra: Madamna mohana murari (2x)
Haribó (3 x)
Oração comum:
Pelo esforço que nos guia na estrada da iluminação, que todos os seres vivos sejam impregnados da
paz. Que as pessoas sofredoras sejam libertadas da dor, que as mulheres grávidas dêem a luz sem
sofrer e quem está com frio seja aquecido. Que os animais sejam livres do medo e da crueldade
humana e toda a natureza, em paz, seja a tua voz e a tua força de paz.
(Oração budista do século VIII)
Refrão: Ouve ó Deus, o grito do teu povo,
Ouve, Cristo, vem para nos salvar.
* Recomendemos a Deus os nossos irmãos hinduistas
Silêncio...
Mantra: Madamna mohana murari
Haribó (3 x)

(2x)

Oração comum:
Ó Espírito de amor, faze-nos olhar todas as pessoas com amizade e ser para elas testemunhas de
paz.
Refrão: Ouve ó Deus, o grito do teu povo,
Ouve, Cristo, vem para nos salvar.
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* Recordemos os irmãos e irmãs islamitas que adoram o Deus único segundo a lei dada por
Maomé.
Silêncio...
Mantra: Grande é Deus, vem nos salvar]
grande é Deus vem nos salvar.
Oração comum:
No nome de Deus, misericórdia, clemente, nós te adoramos e pedimos tua ajuda. Guia-nos na tua
estrada e dá a teus servos e servas o Espírito de humildade que nos faça sempre dizer a todos que
nos encontram a palavra da paz.
(Sura XXV)
Refrão: Ouve ó Deus, o grito do teu povo,
Ouve, Cristo, vem para nos salvar.
* Louvemos a Deus que se manifesta nas culturas indígenas do nosso Continente. Oremos por
todos os povos da pátria ameríndia.
Silêncio...
Refrão: Ouve Deus de amor, o nosso clamor (2 vezes)
Ouve Deus de amor, (4 vezes)
O nosso clamor (2 vezes0
Ouve Deus de amor, o nosso clamor.
(melodia guaicuru. Adaptação de Simei Monteiro)
Oração comum:
Ó nosso primeiro Pai, ó nossa primeira mãe, foste tu quem por primeiro conheceste nossa maneira
de ser, foste tu quem primeiro falaste a palavra fundamental, antes de abrir a morada desta terra.
Dá-nos grandeza de coração, para conviver na paz e viver em pé nesta terra.
(oração guarani)
Ou:
A ti me curvo na força do vento, a ti bebo nos raios do sol. Aos montes proclamo tua majestade e
contemplo tua imagem refletida no lago. Escuto tuas palavras na voz dos passarinhos e recebo de ti
a tranquilidade para conviver em paz com todas as criaturas.
(oração indígena iroqueza)
Refrão: Ouve ó Deus, o grito do teu povo,
Ouve, Cristo, vem para nos salvar.
* Oremos com todas as comunidades negras...
Silêncio...
Refrão: Senhor Deus dos aflitos,
escuta os nossos gritos, Senhor!
Oração comum:
Olorum, supremo Deus de amor, dá-nos teu axé, faze-nos descobrir ao redor de nós, teus orixás que
nos ligam contigo, com a natureza e com tudo o que é criado. Dá-nos teu axé.
Refrão: Ouve ó Deus, o grito do teu povo,
Ouve, Cristo, vem para nos salvar.
* Rezemos com todas as pessoas que procuram Deus, independente de qualquer religião...
Silêncio....
É bom mentalizar a cor azul que é de paz. Visualizar como se fosse um grande manto envolvendo
as pessoas e o universo.
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Refrão:
Deus vos salve, Deus,
Deus vos salve, Deus
Deus salve o universo
Onde mora Deus,
... vos salve, Deus,
Deus vos salve, Deus,
Deus salve a terra
Onde mora Deus...
Oração comum:
Do coração de Deus e de todos os Espíritos de luz que a terra e todos os seres pensantes sejam
abençoados com amor-bondade. Que toda a terra seja abençoada com grande alegria, felicidade e
paz divina. Que toda a terra e todos os seres pensantes sejam abençoados com compreensão,
harmonia, boa vontade e desejo de bem. Assim seja.
(Oração dos dois corações do Metre Choa Kok Sui).
Refrão: Ouve ó Deus, o grito do teu povo,
Ouve, Cristo, vem para nos salvar.
- A comunidade acrescenta outros grupos e expressões que desejar...
6. PALAVRA SAGRADA
Caso se queira escutar um texto: Cada comunidade religiosa presente, pode narrar um texto da sua
tradição. Os cristãos podem citar o Salmo 23; Mateus 5,1-12...
7. BÊNÇAO
Que todos se abençoem de acordo com a sua tradição
Obs.: Uma comunidade ou alguém que reze o ofício todos os dias, pode tomar em cada dia da
semana, uma destas intenções.
Pai nosso ecumênico:
Pai nosso, que estás nos céus.
Santificado seja o teu nome,
venha o teu Reino.
Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dá hoje,
perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos
a quem nos tem ofendido.
E não nos deixes cair em tentação,
mas livra-nos do mal,
pois teu é o Reino, o poder e a glória para sempre. Amém.
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Credo apostólico (ecumênico)
Creio em Deus Pai todo-poderoso,
Criador do céu e da terra;
e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor;
que foi concebido pelo poder do Espírito Santo;
nasceu da Virgem Maria,
padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos,
foi crucificado, morto e sepultado;
desceu à mansão dos mortos;
ressuscitou ao terceiro dia;
subiu aos céus,
está sentado à direita de Deus Pai todo poderoso,
donde há de vir a julgar os vivos e os mortos;
creio no Espírito Santo,
na Santa Igreja Universal,
na comunhão dos santos,
na remissão dos pecados,
na ressurreição do corpo,
na vida eterna. Amém.
Orações populares
Guia, Deus, a minha sorte
Guia, Deus, a minha sorte
Nesta terra de peregrinação.
Fraco sou, mas tu és forte.
Não me larga a tua mão
Nesta terra de inimigo;
Ando cheio de pavor no meio do perigo.
Guia, ó Deus, meu coração.
Guarda-me da faminta peste.
Livra-me da tentação.
Abre as fontes cristalinas
De onde as vivas águas vêm.
Dá, ó Deus, a divina direção:
Meus caminhos regem bem
Acompanhado com Deus
E a virgem Maria. Amém!
Oração do abandono (Carlos de Foucauld)
Meu Pai, a vós me abandono. Fazei de mim o que quizerdes.
O que de mim fizerdes eu vos agradeço.
Estou pronto para tudo, aceito tudo, contanto que a vossa
vontade se faça em mim e em todas as vossas
criaturas: não quero outra coisa, meu Deus.
Entrego minha vida em vossas mãos, eu vo-la dou, meu
Deus, com todo o amor do meu coração porque eu vos amo e
porque é para mim uma necessidade de amor dar-me,
entregar-me em vossas mãos sem medida, com infinita confiança, porque sois meu Pai.
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Vinde Espírito Santo
Vinde Espírito Santo,
enchei os corações dos vossos fiéis
e acendei neles o fogo do vosso amor.
- Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado.
- E renovareis a face da terra.
Oremos:
Ó Deus, que iluminais os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que
apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas
consolações. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.
Saudação à Maria:
O Anjo do Senhor anunciou a Maria.
- E ela concebeu do Espírito Santo.
Ave Maria...
Eis aqui a serva do Senhor.
- Faça-se em mim segundo a tua Palavra.
Ave Maria...
E o Verbo divino se fez carne.
- E habitou entre nós.
Ave Maria...
Roga por nós, Santa Mãe de Deus.
Para que sejamos dignos das promessas de Cristo.
Oremos:
Infunde, Senhor, em nossos corações a tua graça, a fim de que, conhecendo pela anunciação do
Anjo a encarnação de Jesus Cristo, teu Filho, cheguemos pela sua paixão e morte à glória da
ressurreição. Pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém.
Glória ao Pai...
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Saudação à Maria no tempo da páscoa - Rainha do céu
1ª versão:
Rainha do céu, alegra-te, aleluia,
Porque aquele que mereceste trazer no seio, aleluia!
Ressuscitou, como disse, aleluia!
Roga por nós a Deus aleluia!
- Exalta e alegra-te, ó Virgem Maria, aleluia!
Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente. Aleluia
Oração:
Ó Deus, que alegraste o mundo com a ressurreição do teu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso,
concede-nos, que por tua Mãe a Virgem Maria, alcancemos as alegrias da vida eterna. Pelo mesmo
Cristo, nosso Senhor. Amém
2ª versão:
Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia!
Porque vosso Filho venceu, aleluia!
E quem vós no seio trouxeste, aleluia!
Do seio da terra surgiu, aleluia!
Assim como havia predito, aleluia!
Da morte Jesus ressurgiu, aleluia!
A Deus suplicai por nós todos, aleluia!
Ó Mãe piedosa e bendita, aleluia!
Oração:
Ó Deus, que alegraste o mundo com a ressurreição do teu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso,
concede-nos, que por tua Mãe a Virgem Maria, alcancemos as alegrias da vida eterna. Pelo mesmo
Cristo, nosso Senhor. Amém
Salve Rainha
Mãe de misericórdia,
vida, doçura, esperança nossa, salve!
A vós bradamos, os degredados filhos de Eva.
A vós suspiramos, gemendo e chorando
neste vale de lágrimas.
Eia, pois, advogada nossa,
esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei!
E depois deste desterro,
mostrai-nos Jesus,
bendito fruto do vosso ventre,
ó clemente, ó piedosa,
ó doce Virgem Maria!
- Rogai por nós, Santa Mãe de Deus!
- Para que sejamos dignos das promessas de Cristo!
Santo Anjo do Senhor
meu zeloso e guardador,
Se a ti me confiou a piedade divina,
sempre me rege,
guarda, governa e ilumina-me. Amém
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Ladainha das santas testemunhas de ontem e de hoje
Senhor, tende piedade de nós.
- Senhor, tende piedade de nós.
Jesus Cristo, tende piedade de nós.
- Jesus Cristo, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.
- Senhor, tende piedade de nós.
1. Maria Mãe de Deus,
Ó negra Aparecida,
Morena Guadalupe,
Mãe da América Latina.
- Rogai por nós, rogai por nós (bis).
2. Ó Anjos do Senhor,
Miguel e Rafael,
De Deus os mensageiros,
Arcanjo Gabriel,
2. Sant'Ana e São Joaquim,
Isabel e Zacarias,
João, o precursor,
Esposo de Maria.
3. São Pedro e São Paulo,
São João e São Mateus,
São Marcos e São Lucas,
São Judas Tadeu.
4. Estêvão e Lourenço,
São Cosme Damião,
Inácio de Antioquia,
Mártir Sebastião.
5. Maria Madalena,
Inês e Luzia,
Santa Felicidade,
Perpétua e Cecília.
6. Gregório e Atanásio,
Basílio e Agostinho,
São Bento e Santo Amaro,
Ambrósio e São Martinho,
7. Francisco e Domingos,
Antônio e Gonçalo,
Vianey e Benedito,
São Raimundo Nonato
8. De todo o continente,
a grande pátria amada,
os mártires nos levem
na longa caminha.
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9. Marçal e companheiros,
Sepés de hoje ainda,
juntai todas as tribos
na chama da Ameríndia.
10. Lembremos de Zumbi
Em todos os altares
Pois derramou seu sangue
No Quilombo dos palmares.
11. Eloy, Tião e Gringo,
organizai o povo,
para a reforma Agrária
e um sindicato novo.
12. Nas lidas do trabalho,
nas greves necessárias,
valei-nos, Santo Dias
nas lutas operárias.
13. Irmãs Cleusa, Adelaide,
comadres Margaridas,
tornai as companheiras
mais fortes, mais unidas.
14. Velai os pequeninos,
filhos do Pai celeste,
piazinhos de Ronda Alta,
anjinhos do Nordeste.
15. Frei Tito e João Bosco
do nosso Ribeirão,
Livri-nos da tortura,
salvai-nos da opressão.
16. Leigos animadores,
sal da comunidade,
Fazei de toda a Igreja
um povo de verdade.
17. Rutílio e Rodolfo,
Josimo e Ezequiel,
fazei de todo padre
a testemunha fiel.
18. Romero e Angelelli,
da doação maior,
tornai nossos pastores
iguais ao bom pastor.
- Ó Senhor, sede nossa salvação,
Ouvi-nos, Senhor!
- Libertai-nos do pecado e da opressão,
- Retornai a seu lar os exilados,
- Devolvei-nos os desaparecidos,
- Ajudai-nos a viver organizados,
- Que haja terra para todos os sem terra,
- Que haja casa para todos os sem casa,
- Que haja pão para todos os sem pão,
- Que haja paz para todos os sem paz,
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- Renovai toda a Igreja no Evangelho,
- Congregai as Igrejas para o Reino,
- Por Belém, pela Ceia e pela cruz,
- Porque sois vida de ressurreição,
- Pelo Espírito Santo, vosso dom,
- Apesar de nós sermos pecadores,
(Se houver batismo:
- Tornai santa esta água batismal,
- Vida nova dai a estes batizados)
Jesus Cristo, ouvi-nos! Jesus Cristo, atendei-nos!
Jesus Cristo, ouvi-nos! Jesus Cristo, atendei-nos!
Preces alternativas para o ofício de nossa Senhora:
Ladainha de Nossa Senhora 1:
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.
Santa Maria,
rogai por nós
Santa Mãe de Deus,
rogai por nós
Santa Virgem das virgens,
rogai por nós
Mãe de Jesus Cristo,
rogai por nós
Mãe da santa Esperança,
rogai por nós
Esposa de José, o carpinteiro,
rogai por nós
Mãe de Jesus, operário,
rogai por nós
Virgem pequenina e pobre,
rogai por nós
Filha de Abraão,
rogai por nós
Serva fiel do Senhor,
rogai por nós
Mãe de todos os que crêem,
rogai por nós
Arca da Nova Aliança,
rogai por nós
Cordeiro de Deus,
que tirais o pecado do mundo,
perdoai-nos Senhor
Cordeiro de Deus,
que tirais o pecado do mundo,
ouvi-nos Senhor
Cordeiro de Deus,
que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós
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Ladainha de Nossa Senhora 2:
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
Santa Maria,
rogai por nós
Santa Mãe de Deus,
rogai por nós
Mãe admirável,
rogai por nós
Sede da Sabedoria,
rogai por nós
Bendita entre todas as mulheres,rogai por nós
Glória da Igreja,
rogai por nós
Alegria do Povo de Deus,
rogai por nós
Honra de nossa gente,
rogai por nós
Cidade no alto edificada,
rogai por nós
Auxílio dos cristãos,
rogai por nós
Rainha de todos os eleitos, rogai por nos
Rainha da paz,
rogai por nós
Cordeiro de Deus,
que tirais o pecado do mundo,perdoai-nos Senhor
Cordeiro de Deus,
que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos Senhor
Cordeiro de Deus,
que tirais o pecado do mundo,tende piedade de nós
Ladainha de Nossa Senhora 3:
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
Santa Maria,
rogai por nós
Santa Mãe de Deus,
rogai por nós
Mãe de Jesus Cristo,
rogai por nós
Mãe do Bom Conselho,
rogai por nós
Mãe dos discípulos de Jesus,
rogai por nós
Mãe dos pobres,
rogai por nós
Mãe dos perseguidos,
rogai por nós
Mãe das 7 Dores,
rogai por nós
Virgem fiel e forte,
rogai por nós
Consoladora dos aflitos,
rogai por nós
Ê nova Judite,
rogai por nós
Cordeiro de Deus,
que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos Senhor
Cordeiro de Deus,
que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos Senhor
Cordeiro de Deus,
que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós
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LECIONÁRIO
Aqui transcrevemos, as citações das leituras para cada domingo e cada dia da semana,
conforme o lecionário dominical e cotidiano. Esses lecionários foram organizados em função da
missa, mas podem ser usados com grande proveito na oração diária do ofício, já que a grande
maioria das comunidades que rezam o ofício divino das comunidades não têm missa todos os dias.
Sugerimos que se tome o evangelho pela manhã e a leitura à tarde. Quem reza apenas um ofício por
dia, dê preferência ao evangelho.
As leituras para os domingos se organizam num ciclo trienal
ANO A: 1990 1993 1996 1999
ANO B: 1991 1994 1997 2000
ANO C: 1992 1995 1998 2001
As leituras para os dias da semana (somente a 1ª leitura) estão organizadas em anos pares e ímpares:
Anos pares, são os anos com terminação par: 1992, 1994, 1996...
Anos ímpares, são os anos com a terminação ímpar: 1993, 1995, 1997...
TEMPO COMUM
1ª semana do Tempo Comum:
(O primeiro domingo do tempo comum coincide com a festa do Batismo do Senhor que encerra o
ciclo do natal).
2ª f.: Ano ímpar: Hebreus.1,1-6 Salmo 97(96)
Ano par: 1Samuel 1,1-8 Salmo 116,10-19
Marcos1,14-20
3ª f.: Ímpar:Hebreus 2,5-12 Salmo 8
Par: 1Samuel1,9-20 Salmo (1Sm.2,1-8)
Marcos1,21-28
4ª f.: Ímpar: Hebreus 2,14-18 Salmo 105(104)
Par: 1Samuel 3,1-10.19-20 Salmo 40(39)
Marcos 1,29-39
5ª f.: Ímpar: Hebreus 3,7-14 Salmo 95(94)
Par: 1Samuel 4,1-11 Salmo 44(43)
Marcos 1,40-45
6ª f.: Ímpar: Hebreus 4,1-5.11 Salmo 78(77)
Par: 1Samuel 8,4-7.10-22a Salmo 89(88)
Marcos 2,1-12
Sáb: Ímpar: Hebreus 4,12-16 Salmo 19(18)
Par: 1Samuel 9,1-4.17-19 Salmo 21(20)
Marcos 2,13-17
2ª semana do Tempo Comum:
Domingo A Isaías 49,3.5-6 Salmo 40(39) 1Coríntios 1,1-3
João 1,29-34
Domingo B 1Samuel 3,3-10.19 Salmo 40(39) 1Coríntios 6,13-20
João 1,35-42
Domingo C Isaías 62,1-5 Salmo 96(95) 1Coríntios 12,4-11
João 2,1-11
2ª f.: Ano ímpar: Hebreus 5,1-10 Salmo 110(109)
Ano par: 1Samuel 15,16-23 Salmo 50(49)
Marcos 2,18-22
3ª f.: Ímpar: Hebreus 6,10-20 Salmo 111(110)
Par: 1Samuel 16,1-13 Salmo 89(88)
Marcos 2,23-28
4ª f.: Ímpar: Hebreus.7,1-3.15-17 Salmo 110(109)
Par: 1Samuel.17,32-33.37.40-51 Salmo 144(143)
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Marcos 3,1-6
5ª f.: Ímpar: Hebreus.7,25-8,6 Salmo 40(39)
Par: 1Samuel.18,6-9;19,1-7 Salmo 56(55)
Marcos 3,7-12
6ª f.: Ímpar: Hebreus.8,6-13 Salmo 85(84)
Par: 1Samuel 24,3-21 Salmo 57(56)
Marcos 3,13-19
Sáb. : Ímpar: Hebreus.9,2-3.11-14 Salmo 80(79)
Par: 2Samuel.1,1-4.11-12 Salmo 80(79)
Marcos 3,20-21
3ª semana do tempo comum:
Domingo Ano A: Isaias 8,23-9,3 Salmo 27(26)
1Coríntios 1,10-13.17
Mateus 4,12-17
Domingo Ano B: Jonas 3,1-5.10 Salmo 25(24)
1Coríntios 7,29-31
Marcos 1,14-20
Domingo Ano C: Neemias 8,2-10 Salmo 19(18) 1Coríntios 12,12-14.17
Lucas 4,14-21
2ª f.: Ano ímpar: Hebreus 9,15.24-28 Salmo 98(97)
Ano par: 2Samuel 5,1-7.10 Salmo 89(88)
Marcos 3,22-30
3ª f.: Ímpar: 10,1-10 Salmo 40(39)
Par: 2Samuel 6,12b-15.17-19 Salmo 24(23)
Marcos 3,31-35
4ª f.: Ímpar: Hebreus,10,11-18 Salmo 110(109)
Par: 2Samuel 7,4-17 Salmo 89(88)
Marcos 4,1-20
5ª f.: Ímpar: Hebreus 10,19-25 Salmo 24(23)
Par: 2Samuel 7,18-19.24-29 Salmo 132(131)
Marcos 4,21-25
6ª f.: Ímpar: Hebreus 10,32-39 Salmo 37(36)
Par: 2Samuel 11,1-4a.5-10a.13-17 Salmo 51(50)
Marcos 4,26-34
Sáb.: Ímpar: Hebreus,11,1-2.8-192 Salmo(Lc.1,69-75)
Par: Samuel 12,1-7a.10-1751
Marcos 4,35-41
4ª semana do tempo comum:
Domingo Ano A: Sofonias 2,3;3,12-13 Salmo 146(145) 1Coríntios 1,16-31
Mateus 5,1-12a
Domingo Ano B: Deuteronômio 18,15-20 Salmo 95(94) 1Coríntios 7,32-35
Marcos 1,21-28
Domingo Ano C: Jeremias 1,4-5.17-19 Salmo 71(70) 1Coríntios 12,31-13,13
Lucas 4,21-30
2ª f.: Ano ímpar: Hebreus 11,32-40 Salmo 31(30)
Ano par: 2Samuel 15,13-14;16,5-13a Salmo 3
Marcos 5,1-20
3ª f.: Ímpar: Hebreus 12,1-4 Salmo 22(21)
Par: 2Samuel 18,9-10.24-25a Salmo 86(85)
Marcos 5,21-43
4ª f.: Ímpar: Hebreus,12,4-7.11-15 Salmo 103(102)
Par: 2Samuel 24,9-17 Salmo 32(31)
Marcos 6,1-6
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5ª f.: Ímpar: Hebreus 12,18-24 Salmo 48(47)
Par: 1Reis 2,1-4.10-12 Salmo(1Cr 29,10-12)
Marcos 6,7-13
6ª f.: Ímpar: Hebreus 13,1-8 Salmo 27(26)
Par: Eclesiástico 47,2-13 Salmo 18(17)
Marcos 6,14-29
Sáb.: Ímpar: Hebreus 13,15-21 Salmo 23(22)
Par: 1Reis 3,4-13 Salmo 119(118)
Marcos 6,30-34
5ª semana do tempo comum:
Domingo Ano A: Isaías 58,7-10 Salmo 112(111) 1Coríntios 2,1-5;
Mateus 5,13-16
Domingo Ano B: Jó 7,1-4.6-7 Salmo 147 1Coríntios 9,16-19.22-23
Marcos 1,29-39
Domingo Ano C: Isaías 6,1-8 Salmo 138(137) 1Coríntios 15,1-11
Lucas 5,1-11
2ª f.: Ano ímpar: Gênesis 1,1-19 Salmo 104(103)
Ano par: 1Reis 8,1-13 Salmo 132(131)
Marcos 6,53-56
3ª f.: Ímpar: Gênesis 1,20-2,4a Salmo 8
Par: 1Reis 8,22-30 Salmo 84(83)
Marcos 7,1-13
4ª f.: Ímpar: Gênesis 2,4b-9.15-17 Salmo 104(103)
Par: 1Reis 10,1-10 Salmo 37(36)
Marcos 7,14-23
5ª f.: Ímpar: Gênesis 2,18-25 Salmo 128(127)
Par: 1Reis 11,4-13 Salmo 106(105)
Marcos 7,24-30
6ª f.: Ímpar: Gênesis 3,1-8 Salmo 32(31)
Par: 1Reis 11,29-32;12-19 Salmo 81(80)
Marcos 7,31-37
Sáb.: Ímpar: Gênesis 3,9-24 Salmo 90(89)
Par: 1Reis 12,26-32;13,33-34 Salmo 106(105)
Marcos 8,1-10
6ª semana do tempo comum:
Domingo Ano A: Eclesiástico 15,15-21 Salmo 119(118) 1Cor.2,6-10
Mateus 5,17-37
Domingo Ano B: Levítico 13,1-2.44-46 Salmo 32(31) 1Coríntios 10,31-11,1
Marcos 1,40-45
Domingo Ano C: Jeremias 17,5-8 Salmo 1 1Cor.15,12.16-20;
Lucas 6,17.20-26
2ª f.: Ano ímpar: Genesis 4,1-5.25 Salmo 50(49)
Ano par: Tiago 1,1-11 Salmo 119(118)
Marcos 8,11-13
3ª f.: Ímpar: Genesis 6,5-8;7,1-5.10 Salmo 29(28)
Par: Tiago 1,12-18 Salmo 94(93)
Marcos 8,14-21
4ª f.: Ímpar: Genesis 8,6-13.20-22 Salmo 116(115)
Par: Tiago 1,19-27
Marcos 8,22-26
5ª f.: Ímpar: Genesis 9,1-13 Salmo 102(101)
Par: Tiago 2,1-9 Salmo 34(33)
Marcos 8,27.33
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6ª f.: Ímpar: Genesis 11,1-9 Salmo 33(32)
Par: Tiago 2,14-24.26 Salmo 112(111)
Marcos 8,34-9,1
Sáb.: Ímpar: Hebreus,11,1-7 Salmo 145(144)
Par: Tiago 3,1-10 Salmo 141(140)
Marcos 9,2-13
7ª semana do tempo comum:
Domingo Ano A: Levítico 19,1-2.17-18 Salmo 103(102)
1Coríntios 3,16-23
Mateus 5,38-48
Domingo Ano B: Isaias 43,18-25 Salmo 41(40) 2Coríntios 1,18-22
Marcos 2,1-12
Domingo Ano C: 1Samuel 26,2.7-9.12-13.22-23 Salmo 103(102)
1Coríntios 15,45-49
Lucas 6,27-38
2ª f.: Ano ímpar: Eclesiástico 1,1-8 Salmo 93(92)
Ano par: Tiago 3,18-38 Salmo 19(18)
Marcos 9,14-29
3ª f.: Ímpar: Eclesiástico 2,1-11 Salmo 37(36)
Par: Tiago 4,1-10 Salmo 55(54)
Marcos 9,30-37
4ª f.: Ímpar: Eclesiástico 4,11-19 Salmo 119(118)
Par: Tiago 4,13-17 Salmo 49(48)
Marcos 9,38-40
5ª f.: Ímpar: Eclesiástico 5,1-8 Salmo 1
Par: Tiago 5,1-6 Salmo 49(48)
Marcos 9,41-50
6ª f.: Ímpar: Eclesiástico 6,5-17 Salmo 119(118)
Par: Tiago 5,9-12 Salmo 103(102)
Marcos 10,1-12
Sáb.: Ímpar: Eclesiástico 17,1-16 Salmo 103(102)
Par: Tiago 5,13-20 Salmo 141(140)
Marcos 10,13-16
8ª semana do tempo comum:
Domingo Ano A: Isaías 49,14-15 Salmo 62(61) 1Coríntios 4,1-5
Mateus 6,24-34
Domingo Ano B: Oséias 2,16b.17b.21-22 Salmo 103(102) 2Coríntios 3,1-6
Marcos 2,18-22
Domingo Ano C: Eclesiástico 27,5-8 Salmo 92(91) 1Coríntios.15,54-58
Lucas 6,39-45
2ª f.: Ano ímpar: Eclesiástico 17,20-28 Salmo 32(31)
Ano par: 1Pedro 1,3-9 Salmo 111(110)
Marcos 10,17-27
3ª f.: Ímpar: Eclesiástico 35,1-15 Salmo 50(49)
Par: 1Pedro 1,10-16 Salmo 98(97)
Marcos 10,32-45
4ª f.: Ímpar: Eclesiástico 36,1-6.13-19 Salmo 89(88)
Par: 1Pedro 1,18-25 Salmo 147
Marcos 10,32-45
5ª f.: Ímpar: Eclesiástico 42,15-26 Salmo 33(32)
Par: 1Pedro 2,2-12 Salmo 100(99)
Marcos 10,46-52
6ª f.: Ímpar: Eclesiástico 44,1.9-14 Salmo 149
Par: 1Pedro 4,7-13 Salmo 96(95)
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Marcos 11,11-16
Sáb.: Ímpar: Eclesiástico 51,17-27 Salmo 19(18)
Par: Judite 17,20-25 Salmo 63(62)
Marcos 11,27-33
9ª semana do tempo comum:
Domingo Ano A: Deuteronômio 11,18.26-28 Salmo 31(30) Romanos 3,21-28
Mateus 7,21-27
Domingo Ano B: Deuteronômio 5,12-15 Salmo 81(80) 2Coríntios.4,6-11
Marcos 2,23-28
Domingo Ano C: 1Reis 8,41-43 Salmo 117(116) Gálatas 1,1-2.6-10
Lucas 7,1-10
2ª f.: Ano ímpar: Tobias 1,1-9 Salmo 112(111)
Ano par: 2Pedro 1,1-7 Salmo 91(90)
Marcos 12,1-12
3ª f.: Ímpar: Tobias 2,10-23 Salmo 112(111)
Par: 2Pedro 3,12-18 Salmo 90(89)
Marcos 12,13-17
4ª f.: Ímpar: Tobias,3,1-11.24-25 Salmo 25(24)
Par: 2Timóteo 1,1-3.6-12 Salmo 123(122)
Marcos 12,18-27
5ª f.: Ímpar: Tobias 6,10-11a;7,1.9-17;8,4-10 Salmo 128(127)
Par: 2Timóteo 2,8-15 Salmo 25(24)
Marcos 12,28b-34
6ª f.: Ímpar: Tobias 11,5-17 Salmo 146(145)
Par: 2Timóteo 3,10-17 Salmo 119(118)
Marcos 12,35-37
Sáb.: Ímpar: Tobias 12,1.5-20 Salmo (Tb.13,1-9)
Par: 2Timóteo 4,1-8 Salmo 71(70)
Marcos 12,38-44
10ª semana do tempo comum:
Domingo Ano A: Oséias 6,3-6 Salmo 50(49) Romanos 4,18-25
Mateus 9,9-13
Domingo Ano B: Genesis 3,9-15 Salmo 130(129) 2Coríntios 4,13-5,1
Marcos 3,20-35
Domingo Ano C: 1Reis 17,17-24 Salmo 30(29) Gálatas 1,11-19
Lucas 7,11-17
2ª f.: Ano ímpar: 2Coríntios.1,1-7 Salmo 34(33)
Ano par: 1Reis 17,1-6 Salmo 121(120)
Mateus 5,1-12
3ª f.: Ímpar: 2Coríntios 1,18-22 Salmo 119(118)
1Reis 17,7-16 Salmo 4
Mateus 5,13-16
4ª f.: Ímpar: 2Coríntios 3,4-11 Salmo 99(98)
Par: 1Reis 18,20-39 Salmo 16(15)
Mateus 5,17-19
5ª f.: Ímpar: 2Coríntios 3,15-4,6 Salmo 85(84)
Par: 1Reis 18,41-46 Salmo 65(64)
Mateus 5,20-26
6ª f.: Ímpar: 2Coríntios 4,7-15 Salmo 116(115)
Par: 1Reis 19,9a.11-16 Salmo 27(26)
Mateus 5,27-32
Sáb.: Ímpar: 2Coríntios 5,14-21 Salmo 103(102)
Par: 1Reis 19,19-21 Salmo 16(15)
Mateus 5,33-37
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11ª semana do tempo comum:
Domingo Ano A: Êxodo 19,2-6 Salmo 100(99) Romanos 5,6-11
Mateus 9,36-10,8
Domingo Ano B: Ezequiel 17,22-24 Salmo 92(91) 2Coríntios 5,6-10
Marcos 4,26-34
Domingo Ano C: 2Samuel 12,7-10.13 Salmo 32(31) Gálatas 2,16.19-21
Lucas 7,36-50
2ª f.: Ano ímpar: 2Coríntios 6,1-10 Salmo 98(97)
Ano par: 1Reis 21,1-16 Salmo 5
Mateus 5,38-42
3ª f.: Ímpar: 2Coríntios 8,1-9 Salmo 146(145)
Par: 1Reis 21, 17-29 Salmo 51(50)
Mateus 5,43-48
4ª f.: Ímpar: 2Coríntios 9,6-11 Salmo 112(111)
Par: 2Reis 2,1.6-14 Salmo 31(30)
Mateus 6,1-6.16-18
5ª f.: Ímpar: 2Coríntios 11,1-11 Salmo 111(110)
Par: Eclesiástico 48,1-15 Salmo 97(96)
Mateus 6,7-15
6ª f.: Ímpar: 2Coríntios 11,18-30 Salmo 34(33)
Par: 2Reis 11,1-4.9-20 Salmo 132(131)
Mateus 6,19-23
Sáb.: Ímpar: 2Coríntios 12,1-10 Salmo 34(33)
Par: 2Crônicas 24,17-25 Salmo 89(88)
Mateus 6,24-34
12ª semana do tempo comum:
Domingo Ano A: Jeremias 20,10-13 Salmo 69(68) Romanos 5,12-15
Mateus 10,26-33
Domingo Ano B: Jó 38,1.8-11 Salmo 107(106) 2Coríntios 5,14-17
Marcos 4,35-41
Domingo Ano C: Zacarias 12,10-11;13,1 Salmo 63(62) Gálatas 3,26-29
Lucas 9,18-24
2ª f.: Ano ímpar: Gênesis 12, 1-9 Salmo 32(31)
Ano par: 2Reis 17,58.13-15a.18 Salmo 60(59)
Mateus 7,1-5
3ª f.: Ímpar: Gênesis 13,2.5-18 Salmo 15(14)
Par: 2Reis 19,9b-11.14-21.31-35a.36 Salmo 48(47)
Mateus 7,6.12-14
4ª f.: Ímpar: Gênesis 15,1-12.17-18 Salmo 105(104)
Par: 2Reis 22,8-13;23,1-3 Salmo 118(117)
Mateus 7,15-20
5ª f.: Ímpar: Gênesis 16,1-12.15-16 Salmo 106(105)
Par: 2Reis 24,8-17 Salmo 79(78)
Mateus 7,15-20
6ª f.: Ímpar: Gênesis 17,1.9-10.15-22 Salmo 128(127)
Par: 2Reis 25,1-12 Salmo 137(136)
Mateus 8,1-4
Sáb.: Ímpar: Gênesis 18,1-15 Salmo(Lc.1,46-55)
Lamentações 2,2.10-14.18-19 Salmo 74(73)
Mateus 8,5-7
13ª semana do tempo comum:
Domingo Ano A: 2Reis 4,8-11.14-16 Salmo 89(88) Romanos 6,3-4.8-11
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Mateus 10,37-42
Domingo Ano B: Sabedoria 1,13-15; 2,23-24 Salmo 30(29) 2Coríntios 8,7-15
Marcos 5,21-24.35b-43
Domingo Ano C: 1Reis 19,16.19-21 Salmo 16(15) Gálatas 5,1.13-18
Lucas 9,51-62
2ª f.: Ano ímpar: Gênesis 18,16-33 Salmo 103(102)
Ano par: Amós 2,6-10.13-16 Salmo 50(49)
Mateus 8,18-22
3ª f.: Ímpar: Gênesis 19,15-29 Salmo 26(25)
Par: Amós 3,1-8;4,11-12 Salmo 5
Mateus 8,23-27
4ª f.: Ímpar: Gênesis 21,5.8-20;Sl.21,5.8-20 Salmo 34(33)
Par: Amós 5,14-15.21-24 Salmo 50(49)
Mateus 8,28-34
5ª f.: Ímpar: Gênesis 22,1-19 Salmo 106(105)
Par: Amós 7,10-17;Sl.19
Mateus 9,1-8
6ª f.: Ímpar: Gênesis 23,1-4.19; 24,1-8.62-67 Salmo 106(105)
Par: Amós 8,4-6.9-12 Salmo 119(118)
Mateus 9,9-13
Sáb.: Ímpar: Gênesis 27,1-5.15-29 Salmo 135(134)
Par: Amós 9,11-15 Salmo 85(84)
Mateus 9,14-17
14ª semana do tempo comum:
Domingo Ano A: Zacarias 9,9-10 Salmo 145(144) Romanos 8,9.11-13
Mateus 11,25-30
Domingo Ano B: Ezequiel 2,2-5 Salmo 123(122) 2Coríntios 12,7-10
Marcos 6,1-6
Domingo Ano C: Isaias 66,10-14 Salmo 66(65) Gálatas 6,14-18
Lucas 10,1-9
2ª f.: Ano ímpar: Gênesis 28,10-22a Salmo 91(90)
Ano par: Oséias 2,16.17b-18.21-22 Salmo 145(144)
Mateus 9,18-26
3ª f.: Ímpar: Gênesis 32,23-33 Salmo 17(16)
Par: Oséias 8,4-7.11-13 Salmo 115(114)
Mateus 9,32-38
4ª f.: Ímpar: Gênesis 41,55-57;42,5-7a.17-24a Salmo 33(32)
Par: Oséias 10,1-3.7-8.12 Salmo 105(104)
Mateus 10,1-7
5ª f.: Ímpar: Gênesis 44,18-21.23b-29;45,1-5 Salmo 105(104)
Par: Oséias 11,1-9 Salmo 80(79)
Mateus 10,7-15
6ª f.: Ímpar: Gênesis 46,1-7.28-30 Salmo 37(36)
Par: Oséias 14,2-10 Salmo 51(50)
Mateus 10,16-23
Sab.: Ímpar: Gênesis 49,29-33;50,15-25 Salmo 105(104)
Par: Isaias 6,1-8 Salmo 93(92)
Mateus 10,24-33
15ª semana do tempo comum:
Domingo Ano A: Isaias 55,10-11 Salmo 65(64) Romanos 8,18-23
Mateus 13,1-9
Domingo Ano B: Amós 7,12-15 Salmo 85(84) Efésios 1,3-14
Marcos 6,7-13
Domingo Ano C: Deuteronomio 30,10-14 Salmo 69(68) Colossenses 1,15-20
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Lucas 10,25-37
2ª f.: Ano ímpar: Êxodo 1,8-14.22 Salmo 124(123)
Ano par: Isaias 1,10-17 Salmo 50(49)
Mateus 10,34-11,1
3ª f.: Ímpar: Êxodo 2,1-15a Salmo 69(68)
Par: Isaias 7,1-9 Salmo 48(47)
Mateus 11,20-24
4ª f.: Ímpar: Êxodo 3,1-6.9-12 Salmo 103(102)
Par: Isaias 10,5-7.13-16 Salmo 94(93)
Mateus 11,25-27
5ª f.: Ímpar: Êxodo 3,13-20 Salmo 105(104)
Par: Isaias 26,7-9.12.16-19 Salmo 102(101)
Mateus 11,28-30
6ª f.: Ímpar: Êxodo 11,10-12.14 Salmo 116(115)
Par: Isaias 38,1-6.21-22.7-8 Salmo(Is.38,10-17)
Mateus 12,1-8
Sáb.: Ímpar: Êxodo 12,37-42 Salmo 136(135)
Par: Miquéias 2,1-5 Salmo 10
Mateus 12,14-21
16ª semana do tempo comum:
Domingo Ano A: Sabedoria 12,13.16-19 Salmo 86(85) Romanos 8,26-27
Mateus 13,24-30
Domingo Ano B: Jeremias 23,1-6 Salmo 23(22) Efésios 2,13-18
Marcos 6,30-34
Domingo Ano C: Gênesis 18,1-10a Salmo 15(14) Colossenses 1,24-28
Lucas 10,38-42
2ª f.: Ano ímpar: Êxodo 14,5-18 Salmo(Ex.15,1-6)
Ano par: Miquéias 6,1-4.6-8 Salmo 50(49)
Mateus 12,38-42
3ª f.: Ímpar: Êxodo 14,21-15,1 Salmo(Ex.15,8-17)
Par: Miquéias 7,14-15.18-20 Salmo 85(84)
Mateus 12,46-50
4ª f.: Ímpar: Êxodo 16,1-5.9-15 Salmo 78(77)
Par: Jeremias 1,1.4-10 Salmo 71(70)
Mateus 13,1-9
5ª f.: Ímpar: Êxodo 19,1-2.9-11.16-20 Salmo(Dn.3,52-56)
Par: Jeremias 2,1-3.7-8.12-13 Salmo 36(35)
Mateus 13,10-17
6ª f.: Ímpar: Êxodo 20,1-17 Salmo 19(18)
Par: Jeremias 3,14-17 Salmo(Jr.31,10-13)
Mateus 13,18-23
Sáb.: Ímpar: Êxodo 24,3-8 Salmo 50(49)
Par: Jeremias 7,1-11 Salmo 84(83)
Mateus 13,24-30
17ª semana do tempo comum:
Domingo Ano A: 1Reis 3,5-12 Salmo 119(118) Romanos 8,28-30
Mateus 13,44-46
Domingo Ano B: 2Reis 4,42-44 Salmo 145(144) Efésios 4,1-6
João 6,1-15
Domingo Ano C: Gênesis 18,20-32 Salmo 138(137) Colossenses 2,12-14
Lucas 11,1-13
2ª f.: Ano ímpar: Êxodo 32,15-24.30-34 Salmo 106(105)
Ano par: Jeremias 13,1-11 Salmo (Dt.32,18-21)
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Mateus 13,31-35
3ª f.: Ímpar: Êxodo 33,7-11;34,5b-9.28 Salmo 103(102)
Par: Jeremias 14,17-22 Salmo 79(78)
Mateus 13,36-43
4ª f.: Ímpar: Êxodo 34,29-35 Salmo 99(98)
Par: Jeremias 15,10.16-21 Salmo 59(58)
Mateus 13,44-46
5ª f.: Ímpar: Êxodo 40,16-21.34-38 Salmo 84(83)
Par: Jeremias 18,1-6 Salmo 146(145)
Mateus 13,47-53
6ª f.: Ímpar: Levítico 23,1.4-11.15-16.27.34b-37 Salmo 81(80)
Par: Jeremias 26,1-9 Salmo 69(68)
Mateus 13,54-58
Sáb.: Ímpar: Levítico 25,1.8-17 Salmo 67(66)
Par: Jeremias 26,11-16.24 Salmo 69(68)
Mateus 14,1-2
18ª semana do tempo comum:
Domingo Ano A: Isaias 55,1-3 Salmo 145(144) Romanos 8,35.37-39
Mateus 14,13-21
Domingo Ano B: Êxodo 16,2-4.12-15 Salmo 78(77) Efésios 4,17.20-24
João 6,24-35
Domingo Ano C: Eclesiástico 1,2;2,21-23 Salmo 90(89) Colossenses 3,1-5.9-11
Lucas 12,13-21
2ª f.: Ano ímpar: Números 11,4b-15 Salmo 81(80)
Ano par: Jeremias 28,1-7 Salmo 119(118)
Mateus 14,13-21
3ª f.: Ímpar: Números 12,1-13 Salmo 51(50)
Par: Jeremias 30,1-2.12-15.18-22 Salmo 102(101)
Mateus 14,22-36
4ª f.: Ímpar: Números 13,1-2.25-14.1.26-29.34-35 Salmo 106(105)
Par: Jeremias 31,1-7 Salmo (Jr.31,10-13)
Mateus 15,21-28
5ª f.: Ímpar: Números 20,1-13 Salmo 95(94)
Par: Jeremias 31,31-34 Salmo 51(50)
Mateus 16,13-23
6ª f.: Ímpar: Deuteronomio 4,32-40 Salmo 77(76)
Par: Naum 2,1.3;3,1-3.6-7;Sl.(Dt.32,35-41)
Mateus 16,24-28
Sáb.: Ímpar: Deuteronomio 6,4-13 Salmo 18(170
Par: Habacuc 1,12-2,4 Salmo 9
Mateus 17,14-20
19ª semana do tempo comum:
Domingo Ano A: 1Reis 19,9a.11-13a Salmo 85(84) Romanos 9,1-15
Mateus 14,22-33
Domingo Ano B: 1Reis 19,4-8 Salmo 34(33) Efésios 4,30-5,2
João 6,41-51
Domingo Ano C: Sabedoria 18,6-9 Salmo 33(32) Hebreus 11,1-2.8-19
Lucas 12,35-40
2ª f.: Ano ímpar: Deuteronômio 10,12-22 Salmo 148
Ano par: Ezequiel 1,2-5.24-28c Salmo 149
Mateus 17,22-27
3ª f.: Ímpar: Deuteronômio 31,1-8 Salmo (Dt.32,3-12)
Par: Ezequiel 2,8-3,4 Salmo 119(118)
Mateus 18,1-5.10-12
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4ª f.: Ímpar: Deuteronômio 34,1-12 Salmo 66(65)
Par: Ezequiel 9,1-7;10,18-22 Salmo 113(112)
Mateus 18,15-20
5ª f.: Ímpar: Josué 3,7-17 Salmo 114(113)
Par: Ezequiel 12,1-2 Salmo 78(77)
Mateus 18,21-19,1
6ª f.: Ímpar: Josué 24,1-13 Salmo 136(135)
Par: Ezequiel 16,59-63 Salmo (Is.12,2-6)
Mateus 19,3-12
Sáb.: Ímpar: Josué 24,14-29 Salmo 16(15)
Par: Ezequiel 18,1-10.13b.30-32 Salmo 51(50)
Mateus 19,13-15
20ª semana do tempo comum:
Domingo Ano A: Isaías 56,1.6-7 Salmo 67(66)Romanos 11,,13-15.29-32
Mateus 15,21-28
Domingo Ano B: Provérbios 9,1-6 Salmo 34(33) Efésios 5,15-20
João 6,51-58
Domingo Ano C: Jeremias 38,4-6.8-10 Salmo 40(39) Hebreus 12,1-4
Lucas 12,49-53
2ª f.: Ano ímpar: Juizes 2,11-19 Salmo 106(105)
Ano par: Ezequiel 24,15-24 Salmo (Dt 32,18-21)
Mateus 19,16-22
3ª f.: Ímpar: Juizes 6,11-24a Salmo 85(84)
Par: Ezequiel 28,1-10 Salmo (Dt.32,26-36)
Mateus 19,23-30
4ª f.: Ímpar: Juízes 9,6-15 Salmo 21(20)
Par: Ezequiel 34,1-11 Salmo 23(22)
Mateus 20,1-16a
5ª f.: Ímpar: Juízes 11,29-39a Salmo 40(39)
Par: Ezequiel 36,23-28 Salmo 51(50)
Mateus 22,1-14
6ª f.: Ímpar: Rute 1,1.3-6.14b-16.22 Salmo 146(145)
Par: Ezequiel 37,1-14 Salmo 107(106)
Mateus 22,34-40
Sáb.: Ímpar: Rute 2,1-3.8-11;4,13-17 Salmo 128(127)
Par: Ezequiel 43,1-7a Salmo 85(84)
Mateus 23,1-12
21ª semana do tempo comum:
Domingo Ano A: Isaias 22,19-23 Salmo 138(137) Romanos 11,33-36
Mateus 16,13-20
Domingo Ano B: Josué 24,1-2.15-18 Salmo 34(33) Efésios 5,21-32
João 6,60-69
Domingo Ano C: Isaias 66,18-21 Salmo 117(116) Hebreus 12,5-7.11-13
Lucas 13,22-30
2ª f.: Ano ímpar: 1Tessalonicenses 1,2-10 Salmo 150
Ano par: 2Tessalonicenses 1,1-5.11-12 Salmo 96(95)
Mateus 23,13-22
3ª f.: Ímpar: 1Tessalonicenses 2,1-8 Salmo 139(138)
Par: 2Tessalonicenses 2,1-3a.14-17 Salmo 96(95)
Mateus 23,23-26
4ª f.: Ímpar: 1Tessalonicenses 2,9-13 Salmo 139(138)
Par: 2Tessalonicenses 3,6-10.16-18 Salmo 128(127)
Mateus 23,27-32
5ª f.: Ímpar: 1Tessalonicenses 3,7-13 Salmo 90(89)

479/505

Par: 1Coríntios 1,1-9 Salmo 145(144)
Mateuss 24,42-51
6ª f.: Ímpar: 1Tessalonicenses 4,1-8 Salmo 97(96)
Par: 1Coríntios 1,17-25 Salmo 33(32)
Mateus 25,1-13
Sáb.: Ímpar: 1Tessalonicenses 4,9-12 Salmo 98(97)
Par: 1Coríntios 1,26-31 Salmo 33(32)
Mateus 25,14-30
22ª semana do tempo comum:
Domingo Ano A: Jeremias 20,7-9 Salmo 63(62) Romanos 12,1-2
Mateus 16,21-27
Domingo Ano B: Deuteronômio 4,1-2.6-9 Salmo 15(14) Tiago 1,17-27
Marcos 7,1-8.14-15.21-23
Domingo Ano C: Eclesiástico 3,19-21.30-31 Salmo 68(67) Hebreus 12,18-19.22-24
Lucas 14,1.7-14
2ª f.: Ano ímpar: 1Tessalonicenses 4,13-18 Salmo 96(95)
Ano par: 1Coríntios 2,1-5 Salmo 119(118)
Lucas 4,16-30
3ª f.: Ímpar: 1Tessalonicenses 5,1-6.9-11 Salmo 27(26)
Par: 1Coríntios 2,10b-16 Salmo 145(144)
Lucas 4,31-37
4ª f.: Ímpar: Colossenses 1,1-8 Salmo 52(51)
Par: 1Coríntios 3,1-9 Salmo 33(32)
Lucas 4,38-44
5ª f.: Ímpar: Colossenses 1,9-14 Salmo 98(97)
Par: 1Coríntios 3,18-23 Salmo 24(23)
Lucas 5,1-11
6ª f.: Ímpar: Colossenses 1,15-20 Salmo 100(99)
Par: 1Coríntios 4,1-5 Salmo 37(36)
Lucas 5,33-39
Sáb.: Ímpar: Colossenses 1,21-23 Salmo 54(53)
Par: 1Coríntios 4,6-15 Salmo 145(144)
Lucas 6,1-5
23ª semana do tempo comum:
Domingo Ano A: Ezequiel 33,7-9 Salmo 95(94) Romanos 13,8-10
Mateus 18,15-20
Domingo Ano B: Isaias 35,4-7 Salmo 146(145) Tiago 2,1-5
Marcos 7,31-37
Domingo Ano C: Sabedoria 9,13-19 Salmo 90(89) Filemon 9b-10.12-17
Lucas 14,25-33
2ª f.: Ano ímpar :Colossenses 1,24-2,3 Salmo 62(61)
Ano par: 1Coríntios 5,1-8 Salmo 5
Lucas 6,6-11
3ª f.: Ímpar: Colossenses 2,6-15 Salmo 145(144)
Par: 1Coríntios 6,1-11 Salmo 149(148)
Lucas 6,12-19
4ª f.: Ímpar: Colossenses 3,1-11 Salmo 145(144)
1Coríntios 7,25-31;Sl.45
Lucas 6,20-26
5ª f.: Ímpar: Colossenses 3,12-17 Salmo 150(149)
Par: 1Coríntios 8,1b-7.10-13 Salmo 139(138)
Lucas 6,27-38
6ª f.: Ímpar: 1Timóteo 1,1-2.12-14 Salmo 16(15)
Par: 1Coríntios 9,16-19.22-27 Salmo 84(83)
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Lucas 6,39-42
Sáb.: Ímpar: 1Timóteo 1,15-17 Salmo 113(112)
Par: 1Coríntios 10,14-23; Salmo 116(115)
Lucas 6,43-49
24ª semana do tempo comum:
Domingo Ano A: Eclesiástico 27,33-28,9 Salmo 103(102) Romanos 14,7-9
Mateus 18,21-35
Domingo Ano B: Isaias 50,5-9a Salmo 116(115) Tiago 2,14-18
Marcos 8,27-35
Domingo Ano C: Êxodo 32,7-14 Salmo 51(50) 1Timóteo 1,12-17
Lucas 15,1-10
2ª f.: Ano ímpar: 1Timóteo 2,1-8 Salmo 28(27)
Ano par: 1Coríntios 11,17-26.33 Salmo 40(39)
Lucas 7,1-10
3ª f.: Ímpar: 1Timóteo 3,1-13 Salmo 101(100)
Par: 1Coríntios 12,12-14.27-31a Salmo 100(99)
Lucas 7,11-17
4ª f.: Ímpar: 1Timóteo 3,14-16 Salmo 111(110)
Par: 1Coríntios 12,31-13,13 Salmo 33(32)
Lucas 7,31-35
5ª f.: Ímpar: 1Timóteo 4,12-16 Salmo 111(110)
Par: 1Coríntios 15,1-11 Salmo 118(117)
Lucas 7,36-50
6ª f.: Ímpar: 1Timóteo 6,2-12 Salmo 49(48)
Par: 1Coríntios 15,12-20 Salmo 17(16)
Lucas 8,1-3
Sáb.: Ímpar: 1Timóteo 6,13-16 Salmo 100(99)
Par: 1Coríntios 15,35-37.42-49 Salmo 56(55)
Lucas 8,4-15

25ª semana do tempo comum:
Domingo Ano A: Isaías 55,6-9 Salmo 145(144) Felipenses 1,20-27
Mateus 20,1-16a
Domingo Ano B: Sabedoria 2,1.12.17-20 Salmo 54(53) Tiago 3,16-4,3
Marcos 9,30-37
Domingo Ano C: Amós 8,4-7 Salmo 113(112) 1Timóteo 2,1-8
Lucas 16,1-13
2ª f.: Ano ímpar: Esdras 1,1-6 Salmo 126(125)
Ano par: Provérbios 3,27-34 Salmo 15(14)
Lucas 8,16-18
3ª f.: Ímpar: Esdras 6,7-8.12b.14-20 Salmo 122(121)
Par: Provérbios 21,1-6.10-13 Salmo 119(118)
e Lucas 8,19-21
4ª f.: Ímpar: Esdras 9,5-9 Salmo (Tb.13,1-8)
Par: Provérbios 30,5-9 Salmo 119(118)
Lucas 9,1-6
5ª f.: Ímpar: Ageu 1,1-8; Salmos 149
Par: Eclesiastes 1,2-11 Salmo 90(89)
Lucas 9,7-9
6ª f.: Ímpar: Ageu 1,15b-2,9 Salmo 43(42)
Par: Eclesiastes 3,1-11 Salmo 144(143)
Lucas 9,18-22
Sáb.: Ímpar: Zacarias 2,5-9a.14-15a Salmo (Jr.31,10-13)
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Par: Eclesiastes 11,9-12,8;Sl.90
Lucas 9,43b-45
26ª semana do tempo comum:
Domingo Ano A: Ezequiel 18,25-28 Salmo 25(24) Filipenses 2,1-5
Mateus 21,28-32
Domingo Ano B: Números 11,25-29 Salmo 19(18) Tiago 5,1-6
Marcos 9,38-43.47-48
Domingo Ano C: Amós 6,1.4-7 Salmo 146(145) 1Timóteo 6,11-16
Lucas 16,19-31
2ª f.: Ano ímpar: Zacarias 8,1-8 Salmo 102(101)
Ano par: Jó 1,6-22 Salmo 17(16)
Lucas 9,46-50
3ª f.: Ímpar: Zacarias 8,20-23 Salmo 87(860
Par: Jó 3,1-3.11-17.20-23 Salmo 88(87)
Lucas 9,51-56
4ª f.: Ímpar: Neemias 2,1-8 Salmo 137(136)
Par: Jó 9,1-12.14-16 Salmo 88(87)
Lucas 9,57-62
5ª f.: Ímpar: Neemias 8,1-4a.5-6.7b-12 Salmo 19(18)
Par: Jó 19,1-21-27 Salmo 27(26)
Lucas 10,1-12
6ª f.: Ímpar: Baruc 1,15-22 Salmo 79(78)
Par: Jó 38,1.12-21;39,33-35 Salmo 139(138)
Lucas 10,13-16
Sáb.: Ímpar: Baruc 4,5-12.27-29 Salmo 69(68)
Par: Jó 42,1-3.5-6.12-17 Salmo 119(118)
Lucas 10,17-24
27ª semana do tempo comum:
Domingo Ano A: Isaías 5,1-7 Salmo 80(79) Felipenses 4,6-9
Mateus 21,33-43
Domingo Ano B: Gênesis 2,18-24 Salmo 128(127) Hebreus 2,9-11
Marcos 10,2-12
Domingo Ano C: Habacuc 1,2-3;2,2-4 Salmo 95(94) 2Timóteo 1,6-8.13-14
Lucas 17,5-10
2ª f.: Ano ímpar: Jonas 1,1-2,1-11 Salmo (Jn.2,2-8)
Ano par: Gálatas 1,6-12 Salmo 111(110)
Lucas 10,25-37
3ª f.: Ímpar: Jonas 3,1-10 Salmo 130(129)
Par: Gálatas 1,13-24 Salmo 139(138)
Lucas 10,38-42
4ª f.: Ímpar: Jonas 4,1-11;Sl.86
Par: Gálatas 2,1-2.7-14 Salmo 117(116)
Lucas 11,1-4
5ª f.: Ímpar: Malaquias 3,13-20a Salmo 1
Par: Gálatas 3,1-5 Salmo(Lc.1,69-75)
Lucas 11,5-13
6ª f.: Ímpar: Joel 1,13-15;2,1-2 Salmo 9
Par: Gálatas 3,7-14 Salmo 111(110)
Lucas 11,15-26
Sáb.: Ímpar: Joel 4,12-21 Salmo 97(96)
Par: Gálatas 3,22-29salmo 105(104)
Lucas 11,27-28
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28ª semana do tempo comum:
Domingo Ano A: Isaías 25,6-10a;Sl.23 Felipenses 4,12-14.19-20
Mateus 22,1-10
Domingo Ano B: Sabedoria 7,7-11 Salmo 90(89) Habacuc 4,12-13
Marcos 10,17-27
Domingo Ano C: 2Reis 5,14-17 Salmo 98(97) 2Timóteo 2,8-13
Lucas 17,11-19
2ª f.: Ano ímpar: Romanos 1,1-7 Salmo 98(97)
Ano par: Gálatas 4,22-24.26-27.31-5,1 Salmo 113(112)
Lucas 11,29-32
3ª f.: Ímpar: Romanos 1,16-25 Salmo 19(18)
Par: Gálatas 5,1-6 Salmo 119(118)
Lucas 11,37-41
4ª f.: Ímpar: Romanos 2,1-11 Salmo 62(61)
Par: Gálatas 5,18-25 Salmo 1
Lucas 11,42-46
5ª f.: Ímpar: Romanos 3,21-29 Salmo 130(129)
Par: Efésios 1,3-10 Salmo 98(97)
Lucas 11,47-54
6ª f.: Ímpar: Romanos 4,1-8 Salmo 32(31)
Par: Efésios 1,11-14 Salmo 33(32)
Lucas 12,1-7
Sáb.: Ímpar: Romanos 4,13.16-18 Salmo 105(104)
Par: Efésios 1,15-23 Salmo 8
Lucas 12,8-12
29ª semana do tempo comum:
Domingo Ano A: Isaias 45,1.4-6 Salmo 96(95) 1Tessalonicenses 1,1-5b
Mateus 22,15-21
Domingo Ano B: Isaias 53,10-11 Salmo 33(32) Hebreus 4,14-16
Marcos 10,42-45
Domingo Ano C: Êxodo 17,8-13 Salmo 121(120) 2Timóteo 3,14-4,2
Lucas 16,1-8
2ª f.: Ano ímpar: Romanos 4,20-25 Salmo (Lc.1,69-75)
Ano par: Efésios 2,1-10 Salmo 100(99)
Lucas 12,13-21
3ª f.: Ímpar: Romanos 5,12-21 Salmo 40(39)
Par: Efésios 2,12-22 Salmo 85(84)
Lucas 12,35-38
4ª f.: Ímpar: Romanos 6,12-18 Salmo 124(123)
Par: Efésios 3,2-12 Salmo(Is.12,2-6)
Lucas 12,39-48
5ª f.: Ímpar: Romanos 6,19-23 Salmo 1
Par: Efésios 3,14-21 Salmo 33(32)
Lucas 12,49-53
6ª f.: Ímpar: Romanos 7,18-25a Salmo 119(118)
Par: Efésios 4,1-3 Salmo 124(123)
Lucas 12,54-59
Sáb.: Ímpar: Romanos 8,1-11 Salmo 24(23)
Par: Efésios 4,7-16 Salmo 122(121)
Lucas 13,1-9
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30ª semana do tempo comum:
Domingo Ano A: Êxodo 22,20-26 Salmo 18(17) 1Tessalonicenses 1,5-10
Mateus 22,24-40
Domingo Ano B: Jeremias 31,7-9 Salmo 126(125) Hebreus 5,1-6
Marcos 10,46-52
Domingo Ano C: Eclesiástico 35,12-14.16-18 Salmo 34(33) 2Timóteo 4,6-8
Lucas 18,9-14
2ª f.: Ano ímpar: Romanos 8,1-11 Salmo 68(67)
Ano par: Efésios 4,32-5,8 Salmo 1
Lucas 13,10-17
3ª f.: Ímpar: Romanos 8,18-25 Salmo 126(125)
Par: Efésios 5,21-33 Salmo 128(127)
Lucas 13,18-21
4ª f.: Ímpar: Romanos 8,26-30 Salmo 13(12)
Par: Efésios 6,1-9 Salmo 145(144)
Lucas 13,22-30
5ª f.: Ímpar: Romanos 8,31b-39 Salmo 109(108)
Par: Efésios 6,10-20 Salmo 144(143)
Lucas 13,31-35
6ª f.: Ímpar: Romanos 9,1-5 Salmo 147(146)
Par: Filipenses 1,1-11 Salmo 111(110)
Lucas 14,1-6
Sáb.: Ímpar: Romanos 11,1-2a.11-12.25-29 Salmo 94(93)
Par: Filipenses 1,18b-26 Salmo 42(41)
Lucas 14,1.7-11
31ª semana do tempo comum:
Domingo Ano A: Malaquias 1,14-2,2.8-10 Salmo 131(130) 1Tessalonicenses 2,7b-9.13
Mateus 23,1-12
Domingo Ano B: Deuteronômio 6,2-6 Salmo 18(17) Hebreus 7,23-28
Marcos 12,28b-34
Domingo Ano C: Sabedoria 11,23-12,2 Salmo 145(144) 2Tessalonicenses 1,11-2,2
Lucas 19,1-10
2ª f.: Ano ímpar: Romanos 11,29-36 Salmo 69(68)
Ano par: Filipenses 2,1-4 Salmo 131(130)
Lucas 14,12-14
3ª f.: Ímpar: Romanos 12,5-16a Salmo 131(130)
Par: Filipenses 2,5-11 Salmo 22(21)
Lucas 14,15-24
4ª f.: Ímpar: Romanos 13,8-10 Salmo 112(111)
Par: Filipenses 2,12-18 Salmo 27(26)
Lucas 14,25-33
5ª f.: Ímpar: Romanos 14,7-12 Salmo 27(26)
Par: Filipenses 3,3-8a Salmo 105(104)
Lucas 15,1-10
6ª f.: Ímpar: Romanos 15,14-21 Salmo 98(97)
Par: Filipenses 3,17-4,1 Salmo 122(121)
Lucas 16,1-8
Sáb.: Ímpar: Romanos 16,3-9.16.22-27 Salmo 145(144)
Par: Filipenses 4,10-19 Salmo 112(111)
Lucas 16,9-15
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32ª semana do tempo comum:
Domingo Ano A: Sabedoria 6,12-16 Salmo 63(62)
1Tessalonicenses 4,13-18
Mateus 25,1-13
Domingo Ano B: 1Reis 17,10-16 Salmo 146(145) Hebreus 9,24-28
Marcos 12,41-44
Domingo Ano C: 2Macabeus 7,1-2.9-14 Salmo 17(16)
2Tessalonicenses 2,16-3,5
Lucas 20,27-38
2ª f.: Ano ímpar: Sabedoria 1,1-7 Salmo 139(138)
Ano par: Tito 1,1-9 Salmo 24(23)
Lucas 17,1-6
3ª f.: Ímpar: Sabedoria 2,23-3,9 Salmo 34(33)
Par: Tito 2,1-8.11-14 Salmo 37(36)
Lucas 17,7-10
4ª f.: Ímpar: Sabedoria 6,1-11 Sl 82(81)
Par: Tito 3,1-7 Salmo 23(22)
Lucas 17,11-19
5ª f.: Ímpar: Sabedoria 7,22-8,1 Salmo 119(118)
Par: Filemon 7-20 Salmo 146(145)
Lucas 17,20-25
6ª f.: Ímpar: Sabedoria 13,1-9 Salmo 19(18)
Par: 2João 4-9 Salmo 119(118)
Lucas 17,26-37
Sáb.: Ímpar: Sabedoria 18,14-16;19,6-9 Salmo 105,1-43
Par: 3João 5-8 Salmo 112(11)
Lucas 18,1-8
33ª semana do tempo comum:
Domingo Ano A: Provérbios 31,10-13.19-20.30-31 Salmo 128
1Tessalonicenses 5,1-6
Mateus 25,14-30
Domingo Ano B: Daniel 12,1-3 Salmo 16(15) Hebreus 10,11-14.18
Marcos 13,24-32
Domingo Ano C: Malaquias 3,19-20 Salmo 98(97) 2Tessalonicenses 3,7-12
Lucas 21,5-19
2ª f.: Ano ímpar: 1Macabeus 1,10-15.41-43.54-57.62-64 Salmo 119(118)
Ano par: Apocalipse 1,1-4;2,1-5a Salmo 1
Lucas 18,35-43
3ª f.: Ímpar: 2Macabeus 6,18-31 Salmo 3
Par: Apocalipse 3,1-6.14-22 Salmo 15(14)
Lucas 19,1-10
4ª f.: Ímpar: 2Macabeus 7,1.20-31 Salmo 17(16)
Par: Apocalipse 4,1-11 Salmo 150
Lucas 19,11-28
5ª f.: Ímpar: 1Macabeus 2,15-29 Salmo 50(49)
Par: Apocalipse 5,1-10 Salmo 149
Lucas 19,41-44
6ª f.: Ímpar: 1Macabeus 4,36-37.52-59 Salmo (1Cr.29,10-12)
Par: Apocalipse 10,8-11 Salmo 119(118)
Lucas 19,45-48
Sáb.: Ímpar: 1Macabeus 6,1-13 Salmo 9
Par: Apocalipse 11,4-12 Salmo 144(143)
Lucas 20,27-40
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34ª semana do tempo comum:
Domingo Ano A: Ezequiel 34,11-12.15-17 Salmo 23(22)
1Coríntios 15,20-26.28
Mateus 25,31-46
Domingo Ano B: Daniel 7,13-14 Salmo 93(92) Apocalipse 1,5-8
João 18,33b-37
Domingo Ano C: 2Samuel 5,1-3 Salmo 122(121) Colossenses 1,12-20
Lucas 23,35-43
2ª f.: Ano ímpar: Daniel 1,1-6.8-20 Salmo (Dn.3,52-56)
Ano par : Apocalipse 14,1-3.4b-5 Salmo 24(23)
Lucas 21,1-4
3ª f.: Ímpar: Daniel 2,21-45 Salmo (Dn.3,57-61)
Par: Apocalipse 14,14-19 Salmo 96(95)
Lucas 21,5-11
4ª f.: Ímpar: Daniel 5,1-6.13-17.23-28 Salmo (Dn.3,62-67)
Par: Apocalipse 15,1-4 Salmmo 98(97)
Lucas 21,12-19
5ª f.: Ímpar: Daniel:6,12-28 Salmo Dn.3,68-74)
Par: Apocalipse 18,1-2.21-23;19,1-3.9a Salmo 100(99)
Lucas 21,20-28
6ª f.: Ímpar: Daniel 7,2-14 Salmo (Dn.3,57-81)
Par: Apocalipse 20,1-4.11-21,2 Salmo 84(83)
Lucas 21,29-33
Sáb.: Ímpar: Daniel 7,15-27 Salmo (Dn.3,82-88)
Par: Apocalipse 22,1-7 Salmo 95)94)
Lucas 21,34-36
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CICLO DO NATAL
1ª semana do advento:
Domingo Ano A:Isaias 2,1-5 Salmo 122(121) Romanos 13,11-14
Mateus 24,37-44
Domingo Ano B:Isaias 63,16-17;64,1.3.8 Salmo 80(79) 1Corintios 1,3-9
Marcos 13,33-37
Domingo Ano C:Jeremias 33,14-16 Salmo 25(24)
1Tessalonicenses 3,12-4,2
Lucas 21,25-28.34-36
2ª f.: Isaías 2,1-5 Salmo 122(121)
Mateus 8,5-11
3ª f.: Isaías 11,1-10 Salmo 72(71)
Lucas 10,21-24
4ª f.: Isaías 25,6-10a Salmo 23(22)
Mateus 15,29-37
5ª f.: Isaías 26,1-6 Salmo 118(117)
Mateus 7,21.24-27
6ª f.: Isaías 29,17-24 Salmo 27(26)
Mateus 9,27-31
Sáb.: Isaías 30,19-21 Salmo 147
Mateus 9,35-10,1.6-8
2ª semana do advento:
Domingo Ano A: Isaias 11,1-10 Salmo 72(71) Romanos 15,4-9
Mateus 3,1-12
Domingo Ano B: Isaias 40,1-5.9-11 Salmo 85(84) 2Pedro 3,8-14
Marcos 1,1-8
Domingo Ano C: Baruc 5,1-9 Salmo 126(125) Filipenses 1,4-6.8-11
Lucas 3,1-6
2ª f.: Isaías 35,1-10 Salmo 85(84)
Lucas 5,17-26
3ª f.: Isaías 40,1-11 Salmo 96(95)
Mateus 18,12-14
4ª f.: Isaías 40,25-31 Salmo 103(102)
Mateus 11,28-30
5ª f.: Isaías 41,13-10 Salmo 145(144)
Mateus 11,11-15
6ª f.: Isaías 48,17-19 Salmo 1
Mateus 11,16-19
Sáb.: Eclesiástico 48,1-4.9-11 Salmo 80(79)
Mateus 17,10-13
3ª semana do advento:
Domingo Ano A: Isaias 35,1-6a.10 Salmo 146(145) Tiago 5,7-10
Mateus 11,2-11
Domingo Ano B: Isaias 61,1-2a.10-11 Salmo (Lc 1,46-54)
1Tessalonicensas 5,16-24
João 1,6-8.19-28
Domingo Ano C: Sofonias 3,14-18a; Sl.(Is.12,2-6)
Filipenses 4,4-7
Lucas 3,10-18
2ª f.: Números 24,15-17a Salmo 25(24)
Mateus 21,23-27
3ª f.: Sofonias 3,9-13 Salmo 34(
e Mateus 21,28-32
4ª f.: Isaías 45,22-25 ;Sl.85 e Lucas 7,18b-23
5ª f.: Isaías 54,1-10 ;Sl.30 e Lucas 7,24-30
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6ª f.: Isaías 56,1-3a ;Sl.67 e João 5,33-36
De 17 a 24 de8 /12 Imaculada Conceição
dezembro:
Dia 17: Gênesis 49,8-10 ;Sl.72 e Mateus 1,1-17
Dia 18: Jeremias 23,5-8 ;Sl.72 e Mateus 1,18-24
Dia 19: Juízes 13,1-5.24 ;Sl.71 e Lucas 1,5-25
Dia 20: Isaías 7,10-14 ;Sl.24 e Lucas 1,26-38
Dia 21: Sofonias 3,14-18a ;Sl.33 e Lucas 1,39-45
Dia 22: 1Samuel 1,24-28 ;Sl.(1Sm.2,1.4-8)e Lucas 1,45-56
Dia 23: Malaquias 3,23-24 ;Sl.25 e Lucas 1,57-66
Dia 24 ((manhã): 2Samuel 7,1-5.8b-12.14a.16; Salmo 89(88);
Lucas 1,67-79
4º domingo do advento:
Ano A: Isaias 7,10-14 Salmo 24(23) Romanos 1,1-7
Mateus 1,18-24
Ano B: 2Samuel 7,1-16 Salmo 89(88) Romanos 16,25-27
Lucas 1,26-38
Ano C: Miquéias 5,1-4a Salmo 80(79) Hebreus 10,5-10
Lucas 1,39-45
Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo
Vigília:
Samuel 7,1-16 Salmo 89(88) Lucas 2,1-14
No dia: Isaias 62,1-12 Salmo 97(96) Tito 3,4-7 Lucas 2,15-20
Dia 26 de dezembro (Santo Estêvão):
Atos 6,8-10;7,54-59 Salmo 31(30)
Mateus 10,17-22
Dia 27 de dezembro: 1João 1,1-4 Salmo 97(96)
João 20,2-8
Dia 28 de dezembro (Santos Inocentes)
1João 1,5 - 2,2 Salmo 124(123)
Mateus 2,13-18
Dia 29 de dezembro: 1João 2,3-11 Salmo 96(95)
Lucas 2,22-35
Dia 30 de dezembro: 1João 2,12-17 Salmo 96(95)
Lucas 2,36-40
Dia 31 de dezembro: 1João 2,18-21 Salmo 96(95)
João 1,1-18
Domingo da Sagrada Família (na oitava do natal):
Eclesiástico 3,3-7. 14-17a Salmo 128(127) Colossense 3,12-21
Ano A: Mateus 2,13-15.19-23
Ano B: Lucas 2,22.39-40
Ano C: Lucas 2,41-52
Janeiro:
Dia 1º: Números 6,22-27 Salmo 67(66) Gálatas 4,4-7
Lucas 2,16-21
Dia 2: 1João 2,22-28 Salmo 98(97
João 1,19-28
Dia 3: 1João 2,29-3,6 Salmo 98(97)
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João 1,29-34
Dia 4: 1João 3,7-10 Salmo 98(97)
João 1,35-42
Dia 5: 1João 3,11-21 Salmo 100(99)
João 1,43-51
Dia 6: 1João 5,5-13 Salmo 147(146)
Marcos 1,6b-11
Dia 7: 1João 5,14-21 Salmo 149(148)
João 2,1-12
Domingo da Epifania do Senhor
Isaias 60,1-6 Salmo 72(71) Eésios 3,2-6
Mateus 2,1-12
Dia 8: 1João 4,7-10 Salmo 72(71)
Marcos 6,34-44
Dia 9: 1João 4,11-18 e Marcos 6,45-52
Dia 10: 1João 4,19-5,4 e Lucas 4,14-22a
Dia 11: 1João 5,5-13 e Lucas 5,12-16
Dia 12: 1João 5,14-21 e João 3,22-30
Domingo do Batismo de Jesus (domingo depois da epifania)
Isaias 42,1-7 Salmo 29(28)
Ano A: Mateus 3,13-17
Ano B: Marcos 1,6-11;
Ano C: Lucas 3,15-16.21-22
Atenção: Entre a Epifania e a Quaresma há alguns domingos do tempo comum. Na segunda feira
após o batimo do Senhor começam as leituras da primeira semana do Tempo Comum (vejam p. ).
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CICLO DA PÁSCOA
Quaresma:
4ª f. de Cinzas:Joel 2,12-18 Salmo 51(50) 2Corintios 5,20-6,2
Mateus 6,1-6.16-18
5ª f.: Deuteronomio 30,15-20 Salmo 1
Lucas 9,22-25
6ª f.: Isaias 58,1-9a Salmo 51(50)
Mateus 9,14-15
Sáb.: Isaias 58,9b-14 Salmo 86(85)
Lucas 5,27-32
1ª semana da quaresma:
Domingo Ano A: Gênesis 2,7-9; 3,1-7 Salmo 51(50) Romanos 5,12-29
Mateus 4,1-11
Domingo Ano B: Gênesis 9,8-15 Salmo 25(24) 1Pedro 3,18-22
Marcos 1,12-15
Domingo Ano C: Deuteronomio 26,4-10 Salmo 91(90) Romanos 10,8-13
Lucas 4,1-13
2ª f.: Levitico 19,11-18 Salmo 19(18)
Mateus 25,31-46
3ª f.: Isaias 55,10-11 Salmo 34(33)
Mateus 6,7-15
4ª f.: Jonas 3,1-10 Salmo 51(50)
Lucas 11,29-32
5ª f.: Ester 14,12-14 Salmo 138(137)
Mateus 7,7-12
6ª f.: Ezequiel 18,21-28 Salmo 130(129)
Mateus 5,20-26
Sáb.: Deuteronomio 26,16-19 Salmo 119(118)
Mateus 5,43-48
2ª semana da quaresma:
Domingo Ano A: Gênesis 12,1-4a Salmo 33(32) 2Timóteo 1,8b-10
Mateus 17,1-9
Domingo Ano B: Gênesis 22,2-18 Salmo 116(115) Romanos 8,31b-34
Marcos 9,2-10
Domingo Ano C: Gênesis 15,5-12 Salmo 27(26) Filipenses 3,17-4,1
Lucas 9,28b-36
2ª f.: Daniel l9,4b-10 Salmo 79(78)
Lucas 6,36-38
3ª f.: Isaias 1,16-20 Salmo 50(49)
Mateus 23,1-12
4ª f.: Jeremias 18,18-20 Salmo 31(30)
Mateus 20,17-28
5ª f.: Jeremias 17,5-20 Salmo 1
Lucas 16,19-31
6ª f.: Gênesis 37,3-4.12-13a.17b-28 Salmo 105(104)
Mateus 21,33-43.45-46
Sáb.: Miquéias 7,14-15.18-20 Salmo 103(102)
Lucas 15,1-3.11-32
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3ª semana da quaresma:
Domingo Ano A: Êxodo 17,3-7 Salmo 95(94) Romanos 5,1-2.5-8
João 4,5-15
Domingo Ano B: Êxodo 20,1-17 Salmo 19(18) 1Coríntios 1,22-25
João 2,13-25
Domingo Ano C: Êxodo 3,1-8a.13-15; Salmo 103(102)
1Coríntios 10,1-6.10-12
Lucas 13,1-9
2ª f.: 2Reis 5,1-15a Salmo 42(41)
Lucas 4,14-20
3ª f.: Daniel 3,25.34-43 Salmo 25(24)
Mateus 18,21-35
4ª f.: Deuteronomio 4,5-9 Salmo 147(146)
Mateus 5,17-19
5ª f.: Jeremias 7,23-28 Salmo 95(940
Lucas 11,14-23
6ª f.: Oséias 14,2-10 Salmo 81(80)
Marcos 12,28b-34
Sáb.: Oséias 6,1-6 Salmo 51(50)
Lucas 18,9-14
4ª semana da quaresma:
Domingo Ano A: 1Samuel 16,1-13 Salmo 23(22) Efésios 5,8-14
João 9,1-41
Domingo Ano B: 2Crônicas 36,14-16.19-23 Salmo 137(136) Efésios 2,4-10
João 3,14-21
Domingo Ano C: Josué 5,9-12 Salmo 34(33) 2Coríntios 5,17-21
Lucas 15,1-3.11-32
2ª f.: Isaias 65,17-21 Salmo 30(29)
João 4,43-54
3ª f.: Ezequiel 47,1-9.12 Salmo 46(45)
João 5,1-3a.5-16
4ª f.: Isaias 49,8-15 Salmo 145(144)
João 5,17-30
5ª f.: Êxodo 32,7-14 Salmo 106(105)
João 5,31-47
6ª f.: Sabedoria 2,12-22 Salmo 34(33)
João 7,1-2.10.25-30
Sáb.: Jeremias 11,18-20 Salmo 7
João 7,40-53
5ª semana da quaresma:
Domingo Ano A: Ezequiel 37,12-14 Salmo 130(129) Romanos 8,8-11
João 11,1-45
Domingo Ano B: Jeremias 31,31-34 Salmo 51(50) Hebreus 5,7-9
João 12,20-33
Domingo Ano C: Isaias 43,16-21 Salmo 126(125) Filipenses 3,8-14
João 8,1-11
2ª f.: Daniel 13,41c-62 Salmo 23(22)
João 8,12-20
3ª f.: Números 21,4-9 Salmo 102(101)
João 8,21-30
4ª f.: Daniel 3,14-20 Salmo(Dn.3,52-57)
João 8,31-40
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5ª f.: Gênesis 17,3-9 Salmo 105(1040
João 8,51-59
6ª f.: Jeremias 20,10-13 Salmo 18(17)
João 10,31-42
Sáb.: Ezequiel 37,21-28 Salmo(Jr.31,10-13)
João 11,45-56
Semana santa:
Procissão de Ramos:
Domingo Ano A: Mateus 21,1-11
Domingo Ano B: Marcos 11,1-10
Domingo Ano C: Lucas 19,28-40
Ofício da Paixão:
Isaías 50,4-7 Salmo 22(21)
(Ano A): Mateus 26,14-27,66
(Ano B): Marcos 14,1 - 15,47
(Ano C): Lucas 22,14-23,56
2ª f.: Isaias 42,1-7 ;Sl.27 e João 12,1-11
3ª f.: Isaias 49,1-6 ;Sl.71 e João 13,21-33
4ª f.: Isaias 50,4-9a ;Sl.69 e Mateus 26,14-45
5ª f (manhã): Isaías 50,4-9a Salmo 69(68) Mateus 26,14-25
Lucas 22,7-16 ??????
Missa do Crisma: Isaías 61,1-3a.6a.8b-9 Salmo 89(88)
Lucas 4,16-21
Tríduo pascal:
5ª f.: Êxodo 12,1-8.11-14 Salmo 116(115) 1Coríntios 11.23-26
João 13,1-15
6ª f.: Isaias 52,13-53,12 Salmo 31(30) Hebreus 4,14-16
João 18,1-19
Sáb.: de manhã: Romanos 6,3-11
Vigília Pascal: Gênesis 1,1 - 2,2 Salmo 104(103) ou 33(32)
Êxodo 14,15 - 15,1 Cântico(Ex 15,1-18)
Romanos 6,3-11
Aclamação: Salmo 118(117)
Ano A: Mateus 28,1-10
Ano B: Marcos 16,1-8
Ano C: Lucas 24,1-12
Domingo da Páscoa: Atos 10,34.37-43 Salmo 118(117) Colosenses 3,1-4
João 20,1-8 (manhã)
Lucas 24,13-35 (tarde)
Tempo pascal:
2ª f.: Atos 2,14.22-32 Salmo 16(15)
Mateus 28,8-15
3ª f.: Atos 2,36-41 Salmo 33(32)
João 20,11-18
4ª f.: Atos 3,1-10 Salmo 105(104)
Lucas 24,13-35
5ª f.: Atos 3,11-26 Salmo 8
Lucas 24,35-48
6ª f.: Atos 4,1-12 Salmo 118(117)
João 21,1-14
Sáb.: Atos 4,13-21 Salmo 118(117)
Marcos 16,9-15
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2ª Semana da Páscoa:
Domingo Ano A: Atos 2,42-47 Salmo 118(117) 1Pedro 1,3-9
João 20,19-31
Domingo Ano B: Atos 4,32-35 Salmo 118(117) 1João 5,1-6
João 20,19-31
Domingo Ano C: Atos 5,12-16 Salmo 118(117) Apocalipse 1,9-13.17-19
João 20,19-31
2ª f.: Atos 4,23-31 Salmo 2
João 3,1-8
3ª f.: Atos 4,32-37 Salmo 93(92)
João 3,7-15
4ª f.: Atos 5,17-26 Salmo 34(33)
João 3,16-21
5ª f.: Atos 5,27-33 Salmo 34(33)
João 3,31-36
6ª f.: Atos 5,34-42 Salmo 34(33)
João 6,1-15
Sáb.: Atos 6,1-7 Salmo 33(32)
João 6,16-21
3ª Semana da Páscoa:
Domingo Ano A: Atos 2,14.22-33 Salmo 16 1Pedro 1,17-21
Lucas 24,13-35
Domingo Ano B: Atos 3.13-15.17-19 Salmo 4 1João 2,1-5a
Lucas 24,35-48
Domingo Ano C: Atos 5,27-32.40-41 Salmo 30(29) Apocalipse 5,11-14
João 21,1-14
2ª f.: Atos 6,8-15 Salmol 119(118)
João 6,22-29
3ª f.: Atos 7,51-8,1 Salmo 31(30)
João 6,30-35
4ª f.: Atos 8,1b-8 Salmo 66(65)
João 6,35-40
5ª f.: Atos 8,26-40 Salmo 66(65)
João 6,44-51
6ª f.: Atos 9,1-20 Salmo 117(116)
João 6,52-59
Sáb.: Atos 9,31-42 Salmo 116(115)
João 6,60-69
4ª Semana da Páscoa:
Domingo Ano A: Atos 2,14.36-41 Salmo 23(22) 1Pedro 2,20b-25
João 10,1-10
Domingo Ano B: Atos 4,8-12 Salmo 118(117) 1João 3,1-2
João 10,11-18
Domingo Ano C: Atos 13,14.43-52 Salmo 100(99) Apocalipse 7,9.14b-17
João 10,27-30
2ª f.: Atos 11,1-18 Salmo 42(41)
João 10,1-10
3ª f.: Atos 11,19-26 Salmo 87(86)
João 10,22-30
4ª f.: Atos 12,24-13,5a Salmo 67(66)
João 12,44-50
5ª f.: Atos 13,13-25 Salmo 89(88)
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João 13,16-20
6ª f.: Atos 13,26-33 Salmo 2
João 14,1-6
Sáb.: Atos 13,44-52 Salmo 98(97)
João 14,7-14
5ª Semana da Páscoa:
Domingo Ano A: Atos 6,1-7 Salmo 33(32) 1Pedro 2,4-9
João 14,1-12
Domingo Ano B: Atos 9,26-31 Salmo 22(21) 1João 3,18-24
João 15,1-8
Domingo Ano C: Atos 14,21-27 Salmo 145(144) Apocalipse 21,1-5a
João 13,31-33a.34-35
2ª f.: Atos 14,5-18 Salmo 115
João 14,21-26
3ª f.: Atos 14,19-28 Salmo 145
João 14,27-31a
4ª f.: Atos 15,1-6 Salmo 122
João15,1-8
5ª f.: Atos 15,7-21 Salmo 96
João 15,9-11
6ª f.: Atos 15,22-31 Salmo 57
João 15,12-17
Sáb.: Atos 16,1-10 Salmo 100
João15,18-21
6ª Semana da Páscoa:
Domingo Ano A: Atos 8,5-8.14-17 Salmo 66(65) 1Pedro 3,15-18
João 14,15-21
Domingo Ano B: Atos 10,25-26.34-35.44-48 Salmo 98(97) 1João 4,7-10
João 15,9-17
Domingo Ano C: Atos 15,1-2.22-29 Salmo 67(66)
Apocalipse 21,10-14.22-23
João 17,20-26
2ª f.: Atos 16,11-15 Salmo 149
João 15,26-16,4a
3ª f.: Atos 16,22-34 Salmo 138(137)
João 16,5-11
4ª f.: Atos 17,15.22-18,1 Salmo 148(147)
João 16,12-15
5ª f.: Atos 18,1-8 Salmo 98(97)
João 16,16-20
6ª f.: Atos 18,9-18 Salmo 47(46)
João 16,20-23a
Sáb.: Atos 18,23-28 Salmo 47(46)
João 16,23b-28
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7ª Semana da Páscoa:
Domingo da Ascensão: Atos 1,1-11 Salmo 47(46) Efésios 1,17-23
Ano A: Mateus 28,16-20
Ano B: Marcos 16,15-20
Ano C: Lucas 24,46-53
2ª f.: Atos 19,1-8 Salmo 68(67)
João 16,29-33
3ª f.: Atos 20,17-27 Salmo 68(67)
João 17,1-11a
4ª f.: Atos 20,28-38 Salmo 68(67)
João 17,11b-19
5ª f.: Atos 22,30; 23,6-11 Salmo 16(15)
João 17,20-26
6ª f.: Atos 25,13-21 Salmo 103(102)
João 21,15-19
Sáb.: Atos 28,16-20.30-31 Salmo l0
João 21,20-25
Vigília de Pentecostes:
Gênesis 11,1-9 ou Êxodo 19,3-8a.16-20b Salmo 104(103) Romanos 8,22-27
João 7,37-39
Domingo de Pentecostes:
Atos 2,1-11 Salmo 104(103) 1Coríntios 12,3-7.12-13
João 20,19-23
(Com a festa de Pentecostes termina o Tempo Pascal. O tempo comum que teve início depois da
festa do batismo do Senhor, foi interrompido e agora continua. Vejam no diretório ou na agenda
litúrgica qual a semana do tempo comum coincide com esta semana depois de Pentecostes. As
citações para o tempo comum se encontram a partir da p. deste livro).
Festa da Santíssima Trindade (Domingo depois de Pentecostes):
Domingo Ano A: Êxodo.34,4-6.8-9;Sl.(Dn.3,52-56)
2Coríntios 13,11-13
João 3,16-18
Domingo Ano B: Deuteronomio.4,32-34.39-40;Sl.33
Romanos.8,14-17
Mateus.28,16-20
Domingo Ano C: Provébios.8,22-31;Sl.8
Romanos.5,1-5
João 16,12-15
Corpus christi (5ª feira da semana seguinte à Pentecostes):
ANO A:Deuteronomio 8,2-3.14-16;
1Coríntios 10,16-17
João 6,51-58
ANO B:Êxodo.24,3-8;
Hebreus.9,11-15
Marcos.14,12-16.22-26
ANO C:Gênesis 14,18-20;
1Coríntios 11,23-26
Lucas.9,11-17

495/505

Festa do Sagrado Coração de Jesus (6ª feira da 3ª semana após Pentecostes):
Êxodo 34,4b-7a.8-9; Salmo 23(22); Mateus 11,25-30.
CALENDÁRIO POPULAR
(para os santos)
Na liturgia, celebramos a memória dos santos para nos lembrar dos seus exemplos e nos
apoiar nas suas preces. Toda celebração cristã se realiza na comunhão dos santos. Além desta parte
comum, os cristãos costumam lembrar santo e santa, no dia em que ele ou ela morreu. Há santos
que são venerados no mundo inteiro e há outros mais conhecidos numa região; e então é normal que
só ali se faça a sua memória.
Na América Latina, os cristãos ligam cada vez mais sua caminhada à história da Bíblia. Por
isso, sugerimos celebrar alguns patriarcas e profetas do Antigo Testamento, como é costume no
Oriente. Dos santos comumente celebrados na Igreja católica, sugerimos aqui os apóstolos, alguns
mestres e mestras do Oriente e do Ocidente, os santos e santas latino-americanos e ainda aqueles
mais venerados na devoção do nosso povo.
As nossas comunidades gostam também de lembrar o martírio de irmãos e companheiros do
passado e de hoje que, embora não canonizados, são para todos nós testemunhas especiais do reino
de Deus: cada região pode lembrar seu mártir ou patriarca. Aqui sugerimos os que são celebrados
no Brasil inteiro.
Nos domingos, festas do Senhor, como também na semana santa, a memória dos santos cede
lugar à celebração propriamente pascal do Cristo, a não ser que se trate de um padroeiro do lugar ou
de um dos santos mais venerados por toda a Igreja ou ligados à religião do povo. Nestes casos, se
mantém a dimensão pascal do domingo sem deixar de fazer a recordação do santo que para nós é
festejar a páscoa do Senhor na vida dele. Iss ajudará a unir mais catolicismo popular e culto afrobrasileiro com a liturgia.
Os dados que não constam do calendário romano foram tirados do livro Santos e heróis do
povo (D. Paulo Evaristo Arns, Ed. Paulinas, 1985) e do martiriológio latino-americano.
Janeiro:
1 - Santa Maria Mãe de Deus
Números 6,22-27 Salmo 67(66) Gálatas 4,4-7 Lucas 2,16-21
2 - São Basílio e São Gregório Nazianzeno, bispos e mestres
Sabedoria 7,7-10.15-16 Salmo 19(18)B Mateus 7,21-29
6 - Santos Reis Magos (Mesmo celebrando a Epifania no
domingo mais próximo, sugerimos fazer a memória desses
santos tão queridos do nosso povo)
Isaías 60,1-6 Salmo 72 Mateus 2,1-12
17 - Santo Antão, patriarca dos monges
Miquéias 6,6-8 Salmo 16(15) Mateus 19,16-21
20 - São Sebastião, soldado mártir
1Pedro 3,14-17; Salmo 34(33); Mateus 10,28-33
21 - Santa Inês, adolescente, mártir
Romanos 8,31b-39 Salmo 126(125) João 13,44-46
24 - São Francisco de Sales, mestre
Efésios 3,8-12 Salmo 89(88) João 10,11-16
25 - Conversão do Apóstolo Paulo
Atos 22,3-16 Salmo 117(116) Marcos 16,15-18
26 - São Timóteo e São Tito, discípulos de São Paulo
2Timóteo 1,1-8 ou Tito 1,1-5 Salmo 19(18)A Mateus 20,20-28
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28 - São Tomás de Aquino, teológo
1Coríntios 2,1-10a Salmo 19(18) Mateus 5,13-19
31 - São João Bosco, servidor dos jovens
Filipenses 4,4-9 Salmo 34(33) Mateus 18,1-5
Gandhi, profeta da paz.
Fevereiro:
2 - Festa da Apresentação do Senhor (Em alguns lugares,
Nossa Senhora das Candeias):
Malaquias 3,1-4 Salmo 24(23) Hebreus 2,14-18
Lucas 2,22-40 (breve Lc 2,22-32)
3 - São Brás, bispo mártir
Deuteronômio 10,8-9; Salmo 16(15); Mateus 23,8-12
5 - Santa Águeda, mártir
2Coríntios 10,17-11,2 Salmo 124(123) Mateus 10,28-33
6 - São Paulo Miki, catequista japonês e companheiros, mártires
7 - São Sepé Tiaraju, cacique guarani
Josué 1,5-9 Salmo 16(1) Mateus 10,34-40
8 - São Jerônimo Emiliano, servidor dos órfãos
10 - Santa Escolástica, discípula do Senhor
1Coríntios 12,31-13,13 Salmo 131(130) Mateus 11,25-30
11 - Nossa Senhora de Lourdes
Isaías 66,10-14c
Cântico de Judite 13,18-20 Lucas 1,41b-55
14 - São Cirilo, monge e São Metódio, bispo
Isaías 57,7-10 Salmo 96(95) Mateus 16,15-20
15 - Assassinato de Camilo Torres
22 - Cátedra de Pedro - lembrança do ministério de Pedro
1Pedro 5,1-4 Salmo 23(22) Mateus 16,13-19
23 - São Policarpo, bispo e mártir
Apocalipse 2,8-11 Salmo 124(123) João 12,24-26
Março:
7 - Perpétua e Felicidade, mártires
Eclesiástico 51,1-12 Salmo 124(123) Mateus 10,28-33
8 - Dia internacional da mulher
19 - São José, esposo da virgem Maria, padroeiro da Igreja
católica:
2Samuel 7,4-5a.12-16; Salmo 89(88); Romanos 4,13.16-18.22 e
Mateus 1,16.18-21.24a ou Lucas 2,41-51a.
23 - São Turíbio, santo latino-americano defensor do povo indígena no
Peru
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24 - Dom Oscar Romero, bispo mártir em El Salvador:
Atos 20,22-32; Salmo 116(115); Lucas 11,47-51.
25 - Anunciação do Senhor:
Isaías 7,10-14; Salmo 40(39); Hebreus 10,4-10; Lucas 1,26-38
31 - Profeta Amós
Amós 1,1-2.9,11-15
Abril:
19 - Dia nacional do índio
21 - Tiradentes
23 - São Jorge, mártir
25 - São Marcos, evangelista:
1Pedro 5,5b-14 Salmo 89(88) Marcos 16,15-20
29 - Santa Catarina de Sena, mestra
1João 1,5-2,2 Salmo 45 Mateus 25,1-13
Maio:
1 - Profeta Jeremias:
Jeremias 1,1-9 Salmo 96(95) Mateus 10,16-20
(Dia do trabalhador)
3 - São Filipe e São Tiago, apóstolos
1Coríntios 15,1-8 Salmo 19(16)A João 14,6-14
10 Josimo Moraes Tavares, mátir da pastoral da terra ??????
14 - São Matias, apóstolo
Atos 1,15-17.20-26 Salmo 113(112) João 15,9-17
26 - São Filipe Neri, servidor das crianças de rua.
Filipenses 4,4-9 Salmo 103(102) João 15,1-8
Pe. Henrique Pereira Neto, mártir da justiça.
31 - Visitação da santa virgem Maria a Isabel
Sofonias 3,14-18 ou Romanos 12,9-16b Cântico (Is 12,2-6)
Lucas 1,39-56 ou Lucas 2,41-51
Junho:
1- Justino, filósofo mártir
1Coríntios 1,18-25 Salmo 30(29) Lucas 9,23-26
3 - morte de João XXIII
5 - Dia da ecologia e do meio ambiente
9 - Beato José de Anchieta, missionário dos guaranis
11 - São Barnabé, apóstolo
Atos 11,21b-26;13,1-3 Salmo 98(97) Mateus 10,7-13

498/505

13 - Santo Antônio, evangelizador, amigo dos pobres
Isaías 61,1-3a; ICoríntios 2,1-10a; Salmo 88(87); Lucas 10,1-9
14 - Profeta Eliseu
1Reis 17,1-6
21 - Início do ano novo dos índios andinos latino-americanos
São Luis Gonzaga, servidor dos doentes e das vítimas da peste
24 - Nascimento de São João
Isaías 49,1-6 Salmo 139(138) Atos 13,22-26 Lucas 1,57-66.80
25 - Dia do migrante
27 - São Cirilo de Alexandria, bispo e mestre
28 - Santo Irineu, bispo e mártir
2Timóteo 2,22b-26 Salmo 119(118) João 17,20-26
29 (domingo mais próximo) - São Pedro e São Paulo, apóstolos
Atos 12,1-11 Salmo 34(33) 2Timóteo 4,6-8.17-18 Mateus 16,13-19
Julho:
3 - São Tomé, apóstolo
Efésios 2,19-22 Salmo 117(116 João 20,24-29
6 - Santa Maria Goretti, adolescente mártir
1Coríntios 6,13b-15a.17-20 Salmo 26(25) Mateus 5,1-12a
Profeta Isaías:
Isaías 6,1-8 e Mateus 12,14-18
11 - São Bento, patriarca dos monges
Provérbios 2,1-9 Salmo 112(111) João 15,1-8
13 - Esdras e Neemias:
Neemias 8,9-10 e Mateus 13,47-52
15 - São Boaventura, bispo mártir
Eclesiástico 15,1-6 Salmo 119(118) Mateus 5,13-16
16 - Nossa Senhora do Carmo
17 - Bartolomeu de Las Casas, bispo defensor dos índios
(América Central):
Eclesiástico 34,18-20 e Marcos 6,30-34
19 - Tupac Amaru, Inca, mártir dos povos indígenas:
Hebreus 10,32-36 e Lucas 9,49-50.
Vitória da revolução popular na Nicarágua (1979)
20 - Profeta Elias:
1Reis 19,1-13 e Mateus 11,7-15
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22 - Santa Maria Madalena, discípula e primeira anunciadora da ressurreição do Senhor
Sirac 2,7-13 Salmo 112(111) João 20,1.11-18
24 - Pe. Ezequiel Ramim, mátir da terra
Romanos 8,35-39 Salmo 124(123) Mateus 10,28-33
25 - São Tiago, apóstolo.
2Coríntios 4,7-15 Salmo 126(125) Mateus 20,20-28
(São Cristóvão, padroeiro dos motoristas)
Dia do agricultor
26 - Santa Ana e São Joaquim, pais da virgem Maria
Sirac 44,1.10-15 Salmo 132(131) Mateus 13,16-17
Dia dos avós
29- Santa Marta, dona de casa, discípula do Senhor
1João 4,7-16 Salmo 34(33) João 11,19-27 Ou Lucas 10,38-42
(Dia do hóspede)
31 - Santo Inácio de Loyola, animador das missões e fundador dos jesuítas
Ezequiel 34,11-16; Salmo 23(22); João 10,11-16
Agosto:
1 - Santo Afonso de Liguori, fundador dos redentoristas
2 - Os Santos Macabeus:
1Macabeus 1,54-63 e Lucas 12,2-7
4 - Pe. João Maria Vianei, presbítero humilde e dedicado
Ezequiel 3,16,21 Salmo 23(22) Mateus 9,35-10,1
5 - Nossa Senhora das Neves
6 - Transfiguração do Senhor
Daniel 9,9-10.13-14 Salmo 97(96) 2Pedro 1,16-19
Ano A: Mateus 17,1-9
Ano B: Marcos 9,1-9
Ano C: Lucas 9,28b-36
(Em alguns lugares se festeja hoje, Bom Jesus da Lapa e Senhor do Bom Fim)
Bomba de Hirochima
8 - São Domingos
10 - São Lourenço diácono dos pobres, mártir
2Coríntios 9,6-10 Salmo 112(111) João 12,24-26
Frei Tito de Alencar, mártir da justiça
Romanos 8,35-39 Salmo 124(123) Mateus 10,28-33
11 - Santa Clara de Assis, consagrada ao Senhor, companheira de Francisco de Assis.
1Coríntios 1,26-31 Salmo 131(130) Mateus 11,25-30
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12 - Margarida Maria Alves, líder sindical, mártir
15 - (no domingo mais próximo) - Assunção da virgem Maria:
Vigília: 1Crônica 15,3-5.15-16;16,1-2 Salmo 132(131)
1Coríntios 15,54-57
Lucas 11,27-28
Dia da festa: Apocalipse 11,19;12,1-6a.10 Salmo 45(44)
1Coríntios 15,20-26
Lucas 1,39-56
20 - São Bernardo, monge teólogo, poeta
23 - Santa Rosa de Lima, padroeira da América Latina
2Coríntios 10,14 - 11,2; Salmo 148; Mateus 13,44-46
24 - São Bartolomeu, apóstolo
Apocalipse 21,9b-14 Salmo 145(144) João 1,45-51
27 - Santa Mônica, dedicada à conversão do marido e do filho Agostinho
1 João 3,14-18; Salmo 1; João 15,1-8.
28 - Santo Agostinho, bispo e mestre
1João 4,7-16 Salmo 63(62) João 15,9-17
29 - Martírio de São João Batista
Jeremias 1,17-19 Salmo 71(70) Marcos 6,17-29
* último domingo de agosto, dia da catequista e dos servidores das comunidades.
Setembro:
1 - Ana, mãe de Samuel:
1Samuel 1,9-18 e Lucas 1,46-55
3 - São Gregório Magno, papa de grandes iniciativas e mestre.
Ezequiel 34,11-16 Salmo 23(22) João 10,11-16
4 - Moisés, profeta do Senhor no Êxodo:
Hebreus 11,23-19 e João 5,39-47
5 - Dia da amazônia
6 - Profeta Zacarias:
Zacarias 1,1-4 e Mateus 23,34-39
7 - Dia da pátria e da independência
8 - Nascimento da santa virgem Maria
Miquéias 5,2-5a ou Romanos 8,28-30 Salmo 13(12) Mateus 1,18-23
Mateus 1,1-16.18-23
Dia mundial da alfabetização
13 - São João Crisóstomo, grande pregador
Atos 13,46-49; Salmo 116(115); Mateus 28,16-20
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14 - Festa da Santa Cruz
Numero 21,4-9; Salmo 78(77); Filipenses 2,6-11;
João 3,13-17
15 - Nossa Senhora das Dores
Filipenses 4,12-14; Salmo 113(112); João 19,25-27 ou Mateus 12,46-50
16 - Mártires São Cornélio papa e São Cipriano, bispo
21 - São Mateus, apóstolo e evangelista
Efésios 4,1-7.11-13; Salmo 19(18)A; Mateus 9,9-13
26 - São Cosme e Damião, mártires
Romanos 5.1-5; Salmo 116(115); João 12,24-26
27 - São Vicente de Paula, servidor dos abandonados
1Coríntios 1,26-31 Salmo 112(111) Mateus 25,31-46
29 - São Miguel, São Gabriel, São Rafael e todos os anjos
Daniel 7,9-10.13-14 ou Apocalipse 12,7-12a Salmo 138(137)
João 1,47-51
30 - São Jerônimo, dedicado ao estudo da bíblia + dout
2Timóteo 3,14-17 Salmo 19(18) Mateus 13,47-52
* Dia da Bíblia, último domingo de setembro.
Outubro:
1 - Santa Teresinha do Menino Jesus, jovem monja
Isaías 66,10-14c Salmo 131(130) Mateus 18,1-5
2 - Santos Anjos da Guarda
Êxodo 23,20-23a Salmo 91(90) Mateus 18,1-5.10
4 - São Francisco de Assis, irmão dos pobres e da natureza.
Gálatas 6,4-18 e Mateus 11,25-30
5 - São Benedito, franciscano negro, conselheiro do povo
Levítico 19,1-2.17-18; Salmo 16(15); João 17,20-26
6 - São Bruno, fundador dos cartuxos
7 - Nossa Senhora do Rosário
Atos 1,12-14 Cântico de Maria Lucas 1,26-38
8 - Assassinato de Ernesto Che Guevara, Bolívia
Patriarca Abraão
Gênesis 12,1-9 (ou: Hebreus 11,8-19) e João 8,51-58
11 - Todos os mártires da América Latina
Hebreus 11,33-12,2 e João 15,26-16,4
João Bosco Burnier, defensor da justiça.
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12 - Nossa Senhora Aparecida, padroeira principal do Brasil
Ester 5,1b-2;7,2-3 Salmo 45(44) Apocalipse 12,1.5.13a.15-16a João 2,1-11
Dia da criança
15 - Santa Teresa de Ávila, monja e mestra
Romanos 8,22-27; Salmo 19(18); João 15,1-8
16 - Dia mundial da alimentação
17 - Santo Inácio de Antioquia, bispo e pai da Igreja
Filipenses 3,17-4,1 Salmo 125 João 12,24-26
18 - São Lucas, evangelista
2Timóteo 4,9-17 Salmo 145(144) Lucas 10,1-9
28 - São Simão e São Judas Tadeu, apóstolo
Efésios 2,19-22 Salmo 19(18) Lucas 6,12-19
30 - Martim Lutero
dia da reforma protestante
Santo Dias, operário e ministro da eucaristia, defensor da causa operária.
* Dia das missões - penúltimo domingo de outubro.
Novembro:
1 - (no domingo mais próximo) - Todos os Santos do céu
Apocalipse 7,2-4.9-14; Salmo 24(23); 1João 3,1-3; Mateus 5,1-12a
2 - Memória dos Defuntos:
Jó 19,1.23-27; Salmo 27(26); João 6,37-40 ou João 17,14-25;
Sabedoria 3,1-9; Salmo 42(41); Mateus 5,1-12
Apocalipse 21,1-5a.6b-7; Salmo 42(41); João 14,1-6.
3 - São Martinho de Lima (Peru), santo mulato
4 - São Carlos Borromeu, bispo, amigo dos pobres
5 - Profeta Oséias:
Oséias 1,1-2,1 e Mateus 9,10-13
Dia da cultura
10 - São Leão Magno, papa e mestre.
2Coríntios 5,14-20 Salmo 110(109) Mateus 16,13-19
11 - São Martinho de Tours, bispo, defensor dos fracos
Isaías 61,1-3 Salmo 112(111) Mateus 25,31-40
12 - São Josafá, bispo, dedicado ao ecumenismo.
15 - Dia da proclamação da república
16 - Santa Isabel da Hungria, servidora dos pobres
19 - Beato Roque González e seus companheiros, mártires missionários no Paraguai e Rio Grande
do Sul
20 - Zumbi, mártir do povo negro
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Isaías 49,7-13 e Mateus 12,14-18
Dia nacional da consciência negra
21- Apresentação de Nossa Senhora
Zacarias 1,14-17 Salmo 45(44) Marcos 3,31-35
22 - Santa Cecília, jovem mártir, padroeira dos músicos
Oséias 2,16-17.21-22 Salmo 150 Mateus 25,1-13
23 - São Clemente de Roma, pai da Igreja
27 - Nossa Senhoraa das Graças
30 - Santo André, apóstolo
Romanos 10,9-18; Salmo 19(18)A; Mateus 4,18-22
Dezembro:
1 - Irmão Carlos de Foucauld, fundador dos irmãozinhos de
Jesus
Dia do imigrante
3 - São Francisco Xavier, missionário na Ásia
1Coríntios 9,16-19.22-23 Salmo117(116) Marcos 16,15-20
4 - Santa Bárbara, jovem mártir
7 - Santo Ambrósio, bispo e pai da Igreja
Eclesiástico 44,16-23; 45,1.4.16 Salmo 89(88) João 10,11-18
8 - Imaculada Conceição da virgem Maria
Gênesis 3,9-15.20; Salmo 98; Efésios 1,3-6.11-12; Lucas 1,26-38
9 - Dia da Bíblia para os evangélicos
10 - Dia mundial dos direitos humanos
12 - Nossa Senhora de Guadalupe, padroeira principal da
América Latina
Gálatas 4,4-7 Salmo 96(95) Lucas 1,39-47
13 - Santa Luzia, virgem e mártir
2Coríntios 10,17-11,2 Salmo 34(33) Mateus 10,28-33
14- São João da Cruz, presbítero e mestre
1Coríntios 2,1-10a Salmo 16(15) João 15,9-17
22 - Chico Mendes, defensor do meio ambiente
25 - Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo
Vigília:
Samuel 7,1-16 Salmo 89(88) Lucas 2,1-14
No dia: Isaias 62,1-12 Salmo 97(96) Tito 3,4-7 Lucas 2,15-20
26 - Santo Estêvão, primeiro mártir cristão
Atos 6,8-10.7,54-59 Salmo 31(30) Mateus 10,17-22
27 - São João, apóstolo e evangelista
1João Salmo 97(96) João 20,2-8
28 - Santos inocentes, martirizados pelo rei Herodes
1João 1,5 - 2,2; Salmo 123(124); Mateus 2,13-18
31 - Vigília pela paz.
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__________
No dia da consagração de uma igreja
Neemias 8,2-4a,5-6,8-10 Salmo 119(118)1 Coríntios 3,9b-11.16-17
Mateus 16,13-19
Na consagração de um altar
Gênesis 28,11-18 Apocalipse 8,3-4 1Coríntios 10,16-21
Salmo 84(83) 95(94) 122(121)
No aniversário da consagração de uma igreja
1Reis 8,22-23 Salmo 84(83) Salmo 95(94)

Tabela dos salmos para quatros semanas
1ª Semana

Manhã

Tarde

Dom.
Sl 63;
Cântico
das
Criaturas
e Sl 149
Sl 111,
Sl 114A
e Ap 19
ou Sl 91

Seg.

Ter.

Quar.

Qui.

Sex.

Sl 5 e Sl
29 ou Sl Sl 24 e
3 e Sl
Sl 33
148

Sl 36 e
Sl 47

Sl 57 e
Sl 48

Sl 51 e
Sl 100

Sl 11 e
Sl 15 ou Sl 4 e
Sl 6 e
Sl 21
Sl 131

Sl 41 e
Sl 30 e
Sl 27 e
SL 46
Sl 32 ou
Colos. 1
ou Sl 43
Sl 25
e Ap 11

Sáb.
Sl 119E e
Ex 15 ou
Sl 34 e Sl
148
Vigília:
Sl 119C e
Sl 16 ou
Sl 104

2ª Semana
Dom.

Manhã

Tarde

Seg.

Ter.

Quar.
Qui.
Sex.
Sáb.
Sl 77 e Sl 80 e
Sl 118 e Sl 42 e Sl 43 e
Sl 51 e Sl 92 e
Sl 97 ou Sl 81 ou
Sl 150
Sl 19A Sl 65
Sl 147B Sl 8
Sl 108
Is 12
Sl 113 e
Vigília:
Sl 121 e
Sl 116A,
Sl 115
Sl 123 e Sl 62 e Sl 72 e
Sl 116B e
Sl 125 e
Sl 122
ou Sl 23
Sl 131
Sl 67
Jo 17
Sl 76 ou
Ap 11
ou Sl 45
e Sl 66
Sl 145

Dom.
Seg.
Sl 93 e
Sl 148
Sl 84 e
ou Cânt. Sl 96
Criaturas

Ter.

3ª Semana

Manhã

Tarde

Sl 110 e
Sl 113

Quar.

Qui.
Sl 87 e
Sl 85 e Sl 86 e Sl 99 ou
Sl 67
Sl 98
Sl 88 e
Sl 99
Sl 34 e
Sl 123,
Sl 125 e Sl 126 e Jo 17 ou
Sl 124 e
Sl 131
Sl 127
Sl 132 e
Ef 1
Ap 11

Sex.
Sl 51 e
Sl 100
ou Sl 22
e Sl 100

Sáb.
Sl 19B e
Sl 149 ou
Sl 82 e Sl
149

Sl 31

Vigília:
Sl 130 e
Sl 122

4ª Semana
Dom.
Manhã

Sl 118 e
Sl 150

Tarde

Sl 110 e
Sl 112

Seg.

Ter.

Quar.
Qui.
Sl 108 e
Sl 90 e Sl 3 e
Sl 146
Sl 143 e
SL 135 Sl 101
ou
Sl 147A
Sl 103
Sl 144 e
Sl 145 e Sl 137 e Sl 138 e Jo 17 ou
Rm 8
Sl 138
Col 1
Sl 128 e
Sl 129

Sex.

Sáb.

Sl 92 e
Sl 51 e
Sl 8 ou
Sl 147A
Sl 68
Sl 145 e
Ap 11 ou
Sl 70 e
Ap 11

Vigília:
Sl 141 e
Fil 2 ou
Sl 1 e Sl 2
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