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var! Com teu povo vem caminhar (bis).

RITO DE ILUMINAÇÃO
DA COROA DO ADVENTO
(Enquanto a assembleia canta, acendese a vela da Coroa, em seguida toda a
comunidade reza a oração correspondente a cada domingo. Após a oração
canta-se novamente o refrão e dá-se
início à procissão de entrada)

1º DOMINGO

Todos: Ó Deus, que manifestastes o vosso Salvador até os
confins da terra, dai-nos esperar
com alegria a glória do seu natal.
Por Cristo nosso Senhor. Amém.
4º DOMINGO

Vem, Senhor, vem nos sal-

var! Com teu povo vem caminhar (bis).
Todos: Cheguem à vossa pre-

Vem, Senhor, vem nos sal- sença, ó Deus, as nossas orações
var! Com teu povo vem caminhar (bis).

Todos: Senhor nosso Deus, dainos esperar solícitos a vinda do
Cristo, vosso Filho. Que ele, ao
chegar, nos encontre vigilantes
na oração e proclamando o seu
louvor. Por Cristo nosso Senhor.
Amém.
2º DOMINGO

Vem, Senhor, vem nos salvar! Com teu povo vem caminhar (bis).

Todos: Senhor Deus, preparai os
nossos corações com a força da
vossa graça, para que, ao chegar
o Cristo, vosso Filho, nos encontre dignos do banquete da vida
eterna e ele mesmo nos sirva
o alimento celeste. Por Cristo
nosso Senhor. Amém.
3º DOMINGO

Vem, Senhor, vem nos sal-

suplicantes, e possamos celebrar
de coração puro o grande mistério da encarnação do vosso
Filho. Por Cristo nosso Senhor.
Amém.

CANTO DE ENTRADA
Vigia esperando a aurora qual

noiva esperando o amor. É assim que o servo espera a vinda
do seu Senhor (bis).

Ao longe, um galo vai cantar seu
canto, o sol no céu vai estender
seu manto. Na madrugada eu estarei desperto, que já vem perto
o dia do Senhor.
A minha voz vai acordar meu
povo, louvando a Deus que faz
um mundo novo. Não vou ligar
se a madrugada é fria, que um
novo dia logo vai chegar.
Se é noite escura, acendo a minha tocha, dentro do peito o sol
já desabrocha. Filho da luz, não

vou dormir, vigio: Ao mundo frio
vou levar o amor! (1º Domingo)

Uma voz fez-se ouvir lá no

deserto: “Preparai os caminhos
do Senhor”! Na alegria do céu
assim tão perto, entoou toda a
terra este clamor:
Vem, Senhor, não tardeis mais,
és o anseio das nações! Vem
curar os nossos “ais” e expulsar as opressões! Pastor santo
de Israel, vem salvar teu povo,
vem! Deus bendito, Emanuel,
vem salvar teu povo, vem!
Vai cumprir-se do céu a profecia: “nosso Deus entre nós vem
habitar!”. Reunido, e na paz da
liturgia,vem o povo de Deus
então cantar:
No horizonte já brilha nova
vida,luz sublime de um novo
amanhecer. E, feliz, rumo à
Terra Prometida, eis o povo de
Deus sempre a dizer:
Eis grilhões da injustiça já rompidos, mil algemas quebradas
pelo amor, mas na paz, o clamor
dos oprimidos chega ao Céu neste brado de louvor.
(2º e 3º Domingo)

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.
Aquele dia prometido, a antiga fé

ADVENTO DO SENHOR

de nossos pais, dia em que o mal
será banido, mudando em risos
nossos ais!
Filha de reis, ó Virgem pura,
sai da modesta posição. Em ti,
embora criatura, de Deus se fez
a encarnação! (4º Domingo)

ATO PENITENCIAL

Salmo 84

Mostrai-nos, ó Senhor, vossa

ORAÇÃO DOS FIÉIS
(resposta cantada)

bondade, e a vossa salvação nos
concedei!

Vinde, Senhor, para salvar o

Magnificat (Lc 1,46-48)
A minh’alma se alegra no
meu Deus!

PRECE
DA EVANGELIZAÇÃO

Vosso povo! (bis)

(Esta prece concluirá a Oração dos Fiéis,
exceto no domingo do dízimo)

Salmo 88

Pai Santo, quisestes que a
Senhor, que sois a bondade, Ó Senhor, eu cantarei eterna- vossa Igreja fosse no mundo
tudo nos destes de graça, derramai sobre este povo, Vosso
perdão que não passa.
Por vossa misericórdia: tende
piedade de nós. Tende piedade
de nós (bis).
Cristo que sois a expressão do terno
amor de Deus Pai, dai-nos um coração novo, de todo o mal nos livrai.
Senhor que sois compaixão, fonte de felicidade, para este povo
que luta dentro da comunidade.
(1º e 3º Domingo)

mente o vosso amor!

ACLAMAÇÃO AO
EVANGELHO
Aleluia, Aleluia! (bis)

Vem mostrar-nos, ó Senhor

(bis), tua grande compaixão
(bis). Dá-nos tua salvação! (bis)
Aleluia, aleluia! (bis) (1º Domingo)

Voz que clama no deserto (bis):

preparai-lhe um caminho, (bis)
uma estrada ao Senhor. (bis)
Aleluia, aleluia! (bis) (2º Domingo)

Senhor, que viestes procurar O Espírito consagrou-me

quem estava perdido, tende piedade de nós, Salvador!
Kyrie eléison…

Cristo, que viestes dar a vida em
resgate de muitos, tende piedade
de nós, Redentor!
Christe eléison...
Senhor, que congregais na unidade vossos filhos dispersos, tende
piedade de nós, Libertador!
Kyrie eléison... (2º e 4º Domingo)

(bis). E mandou-me anunciar
(bis). Boa Nova para os pobres!
(bis) Aleluia, aleluia! (bis)
(3º Domingo)

Que em mim venha cumprir-se
(bis) tudo quanto me disseste!
(bis) Aleluia, aleluia! (bis)

(4º Domingo)

nós, convertei-nos, para que
sejamos salvos!

Pai de Amor, recebei o

dízimo que vos entrego de
coração, pois desejo partilhar
com alegria tudo o que recebo
de vós, a começar pela própria
vida. O dízimo expressa minha gratidão e o meu desejo
de cooperar no anúncio do
Evangelho. Amém.

O SENHOR NOS ALIMENTA

CANTO DO OFERTÓRIO
PROFISSÃO DE FÉ
Eu creio em Deus que o meu

Iluminai a vossa face sobre

ORAÇÃO DO DIZIMISTA

Eis a serva do Senhor! (bis)

Antes e ao final do Credo Apostólico,
pode-se cantar o seguinte refrão:

Salmo 79

fonte de salvação para todas as
nações, a fim de que a obra do
Cristo que vem continue até o
fim dos tempos. Aumentai em
nós o ardor da evangelização,
derramando o Espírito prometido, e fazei brotar em nossos
corações a resposta da fé. Por
Cristo, nosso Senhor. Amém!

caminho iluminou, que a minha vida transformou. Feliz eu
sou. Eu creio em Deus, se posso
crer, se posso amar, a minha
vida tem valor. Feliz eu sou.

A nossa oferta apresentamos no altar e te pedimos:
Vem, Senhor, nos libertar!

A chuva molhou a terra o homem plantou o grão, a planta
deu flor e fruto do trigo se fez
o pão.
O homem plantou videiras cer-

			

cou-as com seu carinho, da vinha brotou a uva da uva se fez
o vinho.
Os frutos da nossa terra e as
lutas dos filhos teus serão, pela
tua graça Pão vivo, que vem dos
céus.
Recebe Pai nossas vidas, unidas
ao pão e vinho, e vem conduzir
teu povo guiando-o no teu caminho (1º Domingo).

Do céu vai descer o cordeiro.

É dom, puro dom salvação. No
altar do penhor verdadeiro, também vamos ser oblação!

ADVENTO DO SENHOR

ensinar a fazer da vida uma
oblação, culto agradável a Deus
é fazer a oferta do próprio coração. (4º Domingo)

SANTO
Santo Senhor. Deus do univer-

so. O céu e a terra proclamam a
vossa glória.
Salve o bendito que vem, em
nome do Senhor! (bis) Salve
o bendito que vem, Hosana,
Hosana, Amém! (bis)

Santo, Santo, Santo, Senhor,

Eis, Senhor a tua vinha, frutos
mil te traz Senhor, mas teu
povo, que caminha mais que
fruto é dom de amor!

Deus do universo.
Céus e terra proclamam a vossa
glória: Hosana nas alturas!
Bendito aquele que vem em
nome do Senhor: Hosana nas
alturas!

Na terra já brota a esperança e a
graça de Deus vem dizer. Que o
povo da nova Aliança também
oferenda vai ser.

CANTO
DA COMUNHÃO

Irmãos na fé viva, exultantes,
partilham o pão sempre mais.
E campos jamais verdejantes,
também já se tornam trigais!
(2º e 3º Domingo)

Sobe a Jerusalém, Virgem

oferente sem igual vai, apresenta ao Pai teu Menino: luz que
chegou no Natal. E, junto à sua
cruz, quando Deus morrer fica
de pé. Sim, Ele te salvou, mas O
ofereceste por nós com toda fé.
Nós vamos renovar este Sacrifício de Jesus. Morte e Ressurreição, vida que brotou de sua
oferta na cruz. Mãe, vem nos

Vigiai, vigiai, eu vos digo!

Não sabeis qual o dia ou a
hora. Vigiai, vigiai, eu repito!
Eis que vem o Senhor em sua
glória! (bis)
Foste amigo antigamente, desta
terra que amaste, deste povo que
escolheste, sua sorte melhoraste,
perdoaste seus pecados, tua ira
acalmaste.
Vem de novo restaurar-nos!
Sempre irado estarás indignado
contra nós? E a vida não darás?
Salvação e alegria outra vez não
nos trarás?
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.
Eis: Amor, Fidelidade vão unidos se encontrar. Bem assim,
Justiça e Paz vão beijar-se e se
abraçar. Vai brotar Fidelidade e
a Justiça se mostrar.
E virão os benefícios do Senhor
a abençoar. E os frutos de amor
desta terra vão brotar. A justiça
diante dele e a paz o seguirá.
Glória ao Pai onipotente ao que
vem, glória e amor. Ao Espírito
cantemos: Glória ao nosso Defensor! Ao Deus Uno e Trino
demos a alegria do louvor!

(1º Domingo)

As colinas vão ser abaixadas,

os caminhos vão ter mais fulgor.
O Senhor quer as vidas ornadas,
para a festa da vida e do amor.
Vem Senhor! Vem salvar teu
povo. Deus-Conosco Emanuel,
neste pão um mundo novo,
quer teu povo, Deus fiel!
Vão brotar em desertos mil
fontes, que canteiros de paz vão
regar. Também vidas sem luz de
horizontes, na luz viva do céu
vão brilhar.
Nosso Deus vem plantar a justiça, neste mundo de sonhos
tão vãos. E banir para sempre a
cobiça que destrói sempre a vida
de irmãos.
Não impérios de morte reinando,
só gerando caminhos de dor. O
Senhor quer a vida ostentando o
troféu sempre eterno do amor.
A chegada de Deus aguardando,

ADVENTO DO SENHOR

(2º Domingo)

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 (bis).
Que eleve sua voz contra todos
aqueles que levam uma vida
maldosa, que aja com 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.
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.
É tempo de ter mais justiça, não
hipocrisia no meio de nós. De
gente que goste de gente, e espere contente o Messias voltar.
É tempo de ter solução para um
mundo que segue pro mal. Por
isso você é escolhido e a esse
povo sofrido será meu sinal.

(3º Domingo)

Povo de Deus foi assim, mais, vem saciar nossa sede da
Deus cumpriu a Palavra que diz:
uma Virgem irá conceber, e a visita de Deus me fez mãe. Mãe do
Senhor nossa Mãe, nós queremos
contigo aprender a humildade,
a confiança total e escutar o teu
Filho que diz:

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

paz! (bis)

Oh! Vem, como chega a luz que
faltou. Só tua Palavra nos salva,
Senhor.
Oh! Vem, como chega a chuva
no chão, trazendo fartura de vida
e de pão.
Oh! Vem, como chega a brisa
do vento, trazendo aos pobres
justiça e bom tempo.
Oh! Vem, como chega a carta
querida, bendito o Carteiro do
Reino da Vida.
Oh! Vem, como chega o filho esperado. Caminha conosco, Jesus
bem amado!
Oh! Vem, como chega o libertador. Das mãos do inimigo nos
salva, Senhor! (1º, 2º e 3º Domingo)

Como nasce o sol 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!
Ouve, ó Pastor do teu povo,
vem do alto do céu onde estás!
Emanuel, Deus Conosco, vem ao
nosso mundo, vem!
Vem teu rebanho salvar, mostra
o amor que lhe tens! Emanuel,
Deus Conosco, vem ao nosso
mundo, vem! (4º Domingo)

O SENHOR NOS ENVIA EM MISSÃO

Ó vem, Senhor, não tardes

“Devolvei a Deus
o que é de Deus” (Mt 22,21).

GRÁFICA DOM VIÇOSO (31) 3557-1233

eis um povo em caminhos de luz!
E com ele o Senhor caminhando,
para a casa do Pai o conduz.

