
ACÇÃO DE GRAÇAS       

11.  _________________________                                           (NCT 26) 
Povo de Sião: 

Eis que o Senhor virá para salvar as nações. 
E fará ouvir a sua voz, na alegria dos vossos corações. (bis) 
       -- (Interlúdio musical) 

 

12.  _________________________                                (Dossier Advento p. 6) 

Ó sol nascente que Vos ergueis por sobre nós mortais. 

Iluminando os cegos de nascença na Luz do Vosso Rosto. 

Assembleia: Vem Jesus, Estrela da manhã. Estrela da manhã. 

                Cantamos. Canta-a-mos. A Vossa vinda. 

                A Vossa vinda gloriosa. 
 

 

NOSSA SENHORA         

 

13.    _________________________                                           (Dossier Advento p. 6) 

Refrão: Exulto de alegria no Senhor 

            E minh’alma rejubila no meu Deus. 
1. Avé, cheia de graça. 

    O Senhor está contigo. 
    Bendita és tu / entre todas as mulheres. 

2. Tem confiança Maria 

    Pois achaste graça diante de Deus. 
    Conceberá e darás à luz / o Filho do Altíssimo 

14.    _________________________                                                       (Fls 30)  
1. Avé Maria, mulher admirável,                 2. Avé Maria, vestida de sol,    
    honra do povo, ó filha dos pobres.               Imaculada, ó cheia de graça 

 

Refrão: Em ti cantamos a grandeza do Pai, 

              humilde serva, formosa Senhora, 

              ditosa Mãe, - na dor e na paz. - 

              Em ti cantamos a grandeza do Pai, 

 
3. Avé Maria, Sacrário do Espírito,              4. Avé Maria, Aurora de Esp’rança,      

   Bênção de Deus, ó Mãe de Jesus.                 Glória da Igreja, ó Arca da Vida.                

15. FINAL  _____ 

       As rúbricas indicam  que se deve partir em silêncio (não há cântico final) 

UNIDADE PASTORAL DE SÃO BENTO 

Diocese de Bragança-Miranda 

      1 
                                        CÂNTICOS PARA O ADVENTO 

 

Entrada   ______________ 

1.        Ref.: Maranatha! Vinde Senhor Jesus! Maranatha! 
 

1. Vinde, exultemos de alegria, 

aclamemos o rochedo da nossa salvação; 

vamos à sua presença e demos graças, 

ao som de cânticos aclamemos o Senhor. 

2. O Senhor é rei, um Deus imenso, 

nas suas mãos a profundidade da terra e o cimo das montanhas, 

d’Ele é o mar, pois Ele o fez, 

            a terra firme é obra das suas mãos.  
 

2.   __________________         (NCT 28) 

Preparai os caminhos do Senhor. Maranatha, Maranatha! 

Preparai os caminhos do Senhor. Maranatha, Maranatha! 

Vão chegar os dias do Reino, Maranatha, Maranatha! 

Vem Senhor Jesus: Maranatha, Maranatha! 
 

     3.     MOMENTO PENITENCIAL                                  (NCT 738) 
 

     - Deus está diante do Homem, Deus está. 

 Assembleia: O Senhor virá para nós. 

Deus está diante do homem, Deus está. 

O Senhor virá para nós, o Senhor virá. 

                                                        (pp)  O Senhor virá. 

           - Esperamos o dia da vinda, Deus virá. 

           - Jesus Cristo esp’rança do homem, Tu virás. 

 

POR FAVOR, DEIXE ESTA FOLHA NA IGREJA 
             



4.  Salmos Responsoriais (refrães) (M. Luis) 

     1. Ref.: Senhor, nosso Deus, fazei-nos voltar, 

                 mostrai-nos a vosso rosto e seremos salvos. 

 

     2. Ref.: O Senhor fez maravilhas em favor do seu povo. 
 

     3. Ref.: Mostrai-nos o vosso amor,  

                 - dai-nos a vossa salvação. (-bis) 

 

Ofertório      
5.    _____________________                                               (NCT 459) 

 

1. Uma voz que vem de longe 

faz estremecer a noite; 

- prometendo a madrugada 
que anuncia a luz de Cristo. (bis) 

2. Despertai adormecidos 

na escravidão do pecado; 
- já desponta o novo sol 

vencedor do inimigo: (bis) 

 

3. Do alto desce o Cordeiro 

que nos traz a salvação: 

- a voz clama no deserto 
preparai os seus caminhos. (bis) 

4. E quando no fim dos tempos 

de novo Cristo vier 
- mereçamos ser chamados 

para a glória dos eleitos. (bis) 

6.   _____________________                                       (NCT 570) 

                                           
1. Ó glória eterna do céu 

    esperança dos mortais, 

    {Filho único de Deus 

      e da Virgem sem pecado.} bis 

2. Estendei a vossa mão 

    aos que anseiam por erguer-se. 

    {Toda a alma se levante 
      e dê graças ao Senhor.} bis 

 

3. Resplandeça a madrugada, 

    livre do poder das trevas, 
    {e o fulgor da santidade 

      ilumine a nossa vida.} bis 

4. E liberte os corações 
    da escuridão do mundo; 

    {e conserve o nosso peito 

      em pureza permanente.} bis 

 

                                     _________________   Anamnese 
7. Presidente: Mistério admirável da nossa fé.                (Missal Romano) 

     Assembleia: Quando comemos deste Pão e bebemos deste cálice, 

                          anunciamos Senhor a Vossa morte, 

                          esperando a Vossa vinda gloriosa. 

Comunhão   ______________________________________________________ 

     8. (NCT 50)   Refrão: O pão que comemos e o vinho que bebemos 

                                     é Jesus, filho de Deus, nascido da Virgem Maria. 
1. O Corpo e Sangue de Jesus 

Pelo Espírito Santo, nas entranhas da Virgem formado: 

É o pão descido do céu 

Para dar a vida ao mundo. 
2. O Corpo e Sangue de Jesus 

para nossa salvação da Virgem Santa nascido: 

É o maná do novo Povo de Deus, 
Peregrino da terra da Promessa! 

3. Jesus, Verbo Eterno, 

Obra de Deus no seio da Virgem feito carne: 
Este pão que comemos, 

É a tua carne para a vida eterna! 

 

       9. (NCT 42)                    Refrão:  A Virgem conceberá e dará à luz um filho, 

                                       O seu nome será: Emanuel. 
1.  Louvarei ao Senhor de todo o coração 

               no conselho dos justos e na-assembleia 

               grandes são as obras do Senhor 

               admiráveis para os que nelas meditam. 
2. A sua obra é esplendor e majestade 

    e a sua justiça permanece-eternamente. 

    Instituiu um memorial das suas maravilhas; 

    O Senhor é misericordioso e compassivo 
3. Deu sustento àqueles que O temem 

    e jamais Se esquecerá da sua Aliança. 

    Fez ver ao seu povo a força das suas obras 
    Para lhes dar a herança das nações. 

 

10.                                                                                              (NCT 44) 

                        Refrão: Maranatha, Mara-natha. Aleluia. Aleluia 
Peq. Coro: Vem Senhor, Jesus, Vem Senhor Jesus despertar 
                   o coração dos homens, iluminar as trevas deste mundo. 

1. Deus de bondade e amor. Vem visitar o teu povo. Aleluia. Aleluia. 

2. Sol de Justiça e Verdade. Vem despertar as nações. Aleluia. Aleluia. 

3. Guia seguro e fiel. Vem conduzir os errantes. Aleluia. Aleluia. 
4. Fonte de Vida e de Paz. Vem fecundar toda a terra. Aleluia. Aleluia. 

5. Verbo eterno de Deus. Vem renovar a espr’ança. Aleluia. Aleluia. 



 


