
   Acção de Graças ______________________________________ 

 

10. (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 ____________________________________ 

 

11. (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 

12. (NCT 316) 

Ref.: Salve, ó Virgem Maria, Santa Mãe do Rei 

         Que rege o céu e a terra pelos séculos dos séculos. (bis) 

 

1. O meu coração vibra com uma ideia feliz 

Vou dedicar ao Rei o meu poema 

Minha língua é pena de hábil escriba. 

 

2. Sois o mais belo dos filhos dos homens 

A graça se derrama em vossos lábios 

Por isso Deus Vos abençoou para sempre. 

 

3. Nos palácios de marfim deliciam-Vos os sons da lira 

Ao vosso encontro vêm filhas de reis 

À vossa direita a raínha ornada com ouro de Ofir. 
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(uso exclusivo na UPSB) 

1. Hoje sobre nós resplandece 

uma Luz: nasceu o Senhor! 

2. Todos os confins da terra 

viram a salvação do nosso 

Deus. 

 
NATAL 

Entrada ____________________________________________NCT 60 

1.   Ref.: Ergue os teus olhos a luz surgiu, hoje nasceu o nosso Deus 

                    dias de paz amanheceram. Hoje nasceu o nosso Deus. 
 

1. O povo que andava nas trevas 

Viu uma grande luz. 

       - Eis o sinal do nosso Deus. (bis) 

       2.   Um Menino nasceu para nós 

             Um Filho nos foi concedido. 

       - Eis o sinal do nosso Deus. (bis) 

 

       2. Cristãos, alegria  (CT 11ª ed. Nº 271)    

        Cristãos, alegria que nasceu Jesus; 

        A Virgem Maria no-lo deu à luz.   

         Jesus! Jesus! Saudemos Jesus. (bis)    

 
1  Que meiga alegria 

Nos traz este dia 

De Jesus Natal! 

Não há neste mundo 

Prazer tão jucundo 

Que lhe seja igual. 

2  Os anjos nos ares, 

Em ledos cantares, 

Anunciam paz! 

Oh que dom divino! 

E um Deus Menino  

                   É quem no-la traz. 

 

POR FAVOR, DEIXE ESTA FOLHA NA IGREJA 

 



3.  É Natal… Salvação e Luz                                  (CT 11ª ed. Nº 276)   

              É Natal!  É Natal! Salvação e luz! 

              Alegria, cristãos: Já nasceu Jesus.    (bis) 

1 

Paz na terra aos homens! 

Alegria e Bem! 

Foi a Boa Nova  

Do anjo em Belém. (bis) 

2 

A todos os homens 

De boa vontade 

Anunciou Jesus 

Nova humanidade. (bis) 

 

Ofertório _______________________________________________ 

4.                                                                          (Dossier Advento/Natal p. 22) 

1. Levantai vossas cabeças, 

soltai gritos-alegria: 

É chegado o vosso Rei,… 

Brilha a luz da sua glória. (bis) 

2. Boa Nova se-anuncia 

Sobre todas as nações 

Já nasceu o Salvador 

Brilha a luz da sua glória. (bis) 

3. Eis que vem o Poderoso 

Congregar todos os povos 

Deus connosco,-eterno Deus,… 

Brilha a luz da sua glória. (bis) 

 

5. 
Ref.: És Príncipe vestido de esplendor desde o teu nascimento.          (NCT 71) 

 

1. Disse o Senhor ao meu Senhor:”Senta-te à minha direita 

Até que eu faça de teus inimigos escabelo de teus pés. 

2. O Senhor estenderá de Sião o ceptro do teu poder 

E tu dominarás no meio dos teus inimigos. 

3.   O Senhor, à tua direita, 

      esmagará os reis no dia da sua ira. 

4. A caminho beberá da torrente, 

Por isso, erguerá a sua fronte. 

6.                                                                         (Dossier Advento/Natal p. 16) 

Ref.: Toda sois formosa, ó Maria, 

          sem mancha do pecado-original.  (bis) 

 

1. Alegrei-me quando me disseram: 

   “Vamos para a casa do Senhor”. 

2. Detiveram-se os nossos passos 

    às tuas portas, Jerusalém. 

3. Jerusalém, cidade bem edificada 

   que forma tão belo conjunto! 

4. Para lá sobem as tribos, 

    as tribos do Senhor. 

5. Segundo o costume de Israel, 

    para celebrar o nome do Senhor. 

6. Pedi a paz para Jerusalém: 

    vivam seguros quantos te amam. 
 

            Comunhão   __________________________________________________________ 

     7. (NCT 50)   Ref.: 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! 

 

            8.                                                                                                   (Dossier Advento/Natal p. 25) 

       Ref.:  Levanta-te Jerusalém: Eis a tua luz 

                  A glória do Senhor se levanta sobre Ti. 

 

1.Deus concedei ao Rei o poder de julgar 

E a vossa justiça ao Filho do Rei. 

Ele governará o Vosso povo com justiça 

E os vossos pobres com equidade. 

2. Florescerá a justiça nos seus dias 

e uma grande paz até ao fim dos tempos 

Dominará de mar a mar 

Do grande Rio até aos confins da terra. 

 

        09.    (Utilização vária)                                                             (Dossier Advento/Natal p. 26) 

Ref.: Canta Povo de Sião Jerusalém, exulta d’alegria. 

         Eis qu’é chegado o Vosso Rei –  

         o Santo, o Salvador do Mundo. (bis) 

1. Cantai ao Senhor um cântico novo 

porque Ele fez maravilhas –  

A sua mão direita deu-lhe a vitória 

ela proveio do seu santo braço. 

 

2. Proclamai dia após dia : Sua Salvação 

dizei às nações os seus prodígios. 



 


