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1. A JUSTIÇA DE DEUS! 
(1º e 2º domingos do Advento – abertura) 

 

L.: Eurivaldo Ferreira e Frei Telles Ramon, O. de M.  

M. e arranjo.: Daniel De Angeles 

 
 

2. Sobre os montes se avista de longe o Senhor 

que vem vindo trazendo a esperança de novo. 

Ele é sol da justiça que traz o calor 

e nos dá novo alento e levanta o seu povo. 

 

 

 

3. Eis que ouvimos os gritos da terra em dor 

os clamores que pedem total redenção. 

Nossa voz sobe ao trono do Deus Redentor: 

"Vem salvar o teu povo! Oh vem, Salvação!" 

 

4. Nossas vidas reunidas aqui vigilantes 

aguardamos a vinda do Deus da História. 

Dentro em nós se concentra um clamor suplicante: 

"Abre, ó céu, teus portões, chova o Deus da vitória!" 
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2. ALEGRAI-VOS SEMPRE NO SENHOR! 
(3º domingo do Advento – abertura) 

 

L.: Missal Romano (refrão); Lecionário Dominical (estrofes)  

M. e arranjo: Frei Telles Ramon, O. de M. e Daniel De Angeles 

 

 
 

2. A paz para seu povo e seus amigos, 

para os que voltam ao Senhor seu coração. 

 

3. Está perto a Salvação dos que o temem, 

e a glória habitará em nossa terra. 

 

4. O Senhor nos dará tudo o que é bom, 

e a nossa terra nos dará suas colheitas. 

 

5. A justiça andará na sua frente, 

e a salvação há de seguir os passos seus. 
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3. A LUZ VIRÁ 
(Acendimento da coroa do Advento) 

 

João Paulo Ramos Durães 
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4. NASCEU, HOJE, EM BELÉM 
(Natal – oferendas) 

 

L.: Frei Telles Ramon, O. de M. 

M. e arranjo vocal: Daniel De Angeles 

Marcha-rancho moderada 

 
 

2. De Maria nos vem hoje a Alegria 

que tanto esperamos com amor. 

 

3. Alegremo-nos com todo o universo, 

pois hoje nos nasceu o Salvador. 
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5. SURGIU O ASTRO RUTILANTE 
(Mãe de Deus – abertura) 

 

L.: Frei José Moacyr Cadenassi, OFMCap  

M.: Érika Barratela 

 

 
 

2. O céu e a terra cantam 

Voltados ao Nascente, 

E todos reconhecem 

O Astro refulgente: 

O Belo - Invencível - 

Jamais verá poente! 
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6. LEVANTA-TE, JERUSALÉM 
(Epifania do Senhor – abertura) 

 

L.: Frei José Moacyr Cadenassi, OFMCap  

M.: Pe. Ney Brasil 

 

 
 

2. Tuas mãos se alegrarão com tantos tesouros: 

de além-mar cobrir-te-ão com muito ouro! 

 

3. No incenso que se eleva Deus é louvado; 

na mirra, a certeza: Deus é humanado! 
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7. SOBRE O CRISTO O ESPÍRITO POUSOU 
(Batismo do Senhor – comunhão) 

 

L.: Frei José Moacyr Cadenassi, OFMCap  

M.: Pe. Ney Brasil 

 
 

2. O Eleito do Senhor 

vem trazendo em suas mãos 

a justiça que liberta 

os cativos da prisão! 

 

3. Foi nas águas do Jordão 

que o Messias se mostrou 

e a partir da Galileia 

o seu Reino anunciou! 

 

4. O Ungido de Deus Pai 

é a Paz que nos sustém: 

Convivendo nesta terra, 

caminhou fazendo o bem! 
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8. HOSANA AO VENCEDOR! 
(Domingo de Ramos – procissão) 

 

L.: Frei José Moacyr Cadenassi, OFMCap  

M.: Juliana Coli 

 

 

 
 

2. Caminhos, vesti-vos de ramagens e floradas, 

o Cristo vem passando em nossa estrada! 

Ó portas, abri-vos, acolhendo e sem demora: 

o Cristo vai entrar, chegou a hora! 

 

3. Um Rei tão pobre e montado num jumento 

é o Deus que sabe ouvir nosso lamento! 

Hosana a ele, o ilustre descendente, 

de um povo que plantou nova semente! 

 

4. Trazemos os ramos verdejantes de palmeiras, 

dos campos a beleza da oliveira: 

Não pode murchar a esperança nesta terra, 

a luz de Deus na vida se desvela! 

 

5. As vozes dos filhos dos hebreus aqui ressoam, 

se unem aos cantares que se entoam: 

O povo festeja o Messias enviado, 

herança de Deus Pai, por nós doado! 
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9. ALEGRAI-VOS, POVOS TODOS! 
(Ceia do Senhor – abertura) 

 

L.: Frei José Moacyr Cadenassi, OFMCap  

M.: Pe. Ney Brasil  

 

 
 

2. Adornados para a festa 

do Amor, seu mandamento, 

caminhamos para a terra 

da fartura e do sustento. 

 

3. O Cordeiro, nossa Páscoa, 

nos reúne como Igreja! 

Em seu nome entoamos: 

o Senhor bendito seja! 
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10. CUMPRIU-SE HOJE, Ó SENHOR, A TUA PALAVRA 
(Vigília pascal – comunhão) 

 

L.: Frei José Moacyr Cadenassi, OFMCap  

M.: Pe. Ney Brasil 

 

 
 

2. No mar aberto, a passagem para a terra 

que preparaste para a vida do teu povo; 

do lado aberto do Cordeiro imolado, 

o teu amor fez ressurgir um mundo novo! 

 

3. Quem se apressou e foi correndo ao sepulcro, 

levando aromas e a tristeza da jornada, 

Jamais pensou em receber a Boa Nova: 

surgiu o Sol na mais profunda madrugada! 

 

4. Nós proclamamos do amor a primazia, 

reconhecendo teus prodígios e portentos: 

Na chama viva e no calor da nova Páscoa, 

serão vencidos os temores e os tormentos! 

 

5. Ó Deus bendito, é teu Filho glorioso 

quem nos liberta das amarras e da morte! 

A sua cruz é estandarte para os povos, 

e se eleva em fulgor e braço forte! 

6. A ti louvor, ó Deus da glória, para sempre, 

no Filho amado, triunfante sobre a morte! 

Que maravilha o florir do Paraíso: 

jardim da vida, nosso chão e nosso norte! 
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11. LAVADOS NA FONTE VIVA 
(Tempo Pascal – aspersão) 

 
L.: Frei José Moacyr Cadenassi, OFMCap  

M.: Júlio Amstalden 
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12. SANTO DEUS, SANTO E PODEROSO 
(4º domingo da Páscoa – abertura) 

 

L.: Frei José Moacyr Cadenassi, OFMCap  

M.: Júlio Cézar Marques Ricarte 
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13. EU PARTI, MAS NÃO VOS DEIXO 
(Ascensão do Senhor – Comunhão) 

 

L.: Frei José Moacyr Cadenassi, OFMCap 

M.: Pe. Ney Brasil  

 

 
 

2. O Senhor antecedeu-nos 

no caminho à plenitude: 

ao voltar à sua origem, 

vence a nossa inquietude! 

 

3. Quando a noite for temível, 

recordemos confiantes: 

o Senhor venceu o mundo, 

e o seu Reino é triunfante! 

4. O seu Dia permanece, 

aos que creem, sempre visível: 

pois o Cristo, nossa Páscoa, 

é Deus forte e invencível! 
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14. Ó GALILEIA DAS NAÇÕES 
(Tempo Comum – abertura) 

 

L.: Frei Telles Ramon, O. de M. 

M.: Frei Décio Pacheco, OFMCap 

Marcha-rancho moderada 

 

 
2. Nação, que em trevas caminhou... 

jazia nas trevas – tanta dor! 

Refulgente luz se levantou. 

 

3. Vinde, povos todos, festejar. 

Enxugai as lágrimas do olhar. 

Vossa alegria já chegou. 

 

4. Vinde proclamar, filhos da luz, 

vossa esperança ressurgiu. 

A luz sobre as trevas triunfou. 
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15. NOSSAS VOZES REUNIDAS! 

(Tempo Comum – oferendas) 
 

L.: Frei Telles Ramon, O. de M.  

M. e arranjo: Daniel De Angeles 

Tranquilo 

 
2. É por vossa bondade que a Igreja 

vos escuta e também vos bendiz. 

Que na fé e esperança ela esteja 

aguardando o Dia feliz. 

3. Abri, pois, ó Senhor, nossos olhos, 

que contemplem o vosso clarão! 

Não sejamos, jamais, duvidosos 

que em vós temos a salvação. 

 

4. Com o Cristo, o Filho Amado, 

chegue a vós o louvor do universo. 

Pelo Espírito Santo inspirados, 

vos rogamos em nossos versos. 
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16. NOSSOS HINOS A VÓS CELEBRAM 

(Transfiguração do Senhor – comunhão) 
 

L.: Frei José Moacyr Cadenassi, OFMCap 

M.: Adenor Leonardo Terra 

 

 
 

2. Revestido de nossa carne, 

sois a porta do paraíso, 

revelando em nossa terra 

o segredo de um sorriso! 

 

3. Pela vossa real presença 

inimigos são dominados, 

pois nascestes em nosso meio 

como Filho do Pai gerado! 

 

4. Das torrentes do amor eterno 

saciastes o vosso povo! 

Concedei-nos perseverança 

como membros do vosso corpo! 

 

5. Assentastes do Pai à destra 

com o cetro vitorioso, 

conduzindo a humanidade 

com amor sempre copioso! 
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17. NO CÉU SURGIU UM SINAL!  

(Assunção de Maria – abertura)  
 

L.: Frei Telles Ramon, O. de M.  

M. e arranjo: Daniel De Angeles 

 

 
 

2. A luz que clareia Maria na estrada da vida 

rebrilha no mundo inteiro e traz redenção. 

 

3. As sombras do império da morte já foram banidas; 

o Cristo, o Filho amado, é Deus vencedor. 

 

4. Que todos, de olhos abertos, vejamos a glória 

que Deus realizou em Maria e, assim, faz em nós! 
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18. VINDE TODOS DESTA TERRA 
(N. Sra. Aparecida – abertura) 

 

L.: Frei José Moacyr Cadenassi, OFMCap  

M.: Adenor Leonardo Terra 

 

 
 

2. Pioneira neste mundo é a paixão do Deus amante: 

Foi além das estruturas do poder escravizante! 

 

3. Este Dia triunfante, desde sempre esperado, 

é a hora do Messias, do seu Reino revelado! 
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19. NO SENHOR ALEGREMO-NOS! 
(Todos os Santos – abertura) 

 

L.: Eurivaldo Ferreira  

M.: Daniel De Angeles 

Marcha-rancho 

 
 

2. Bem feliz é aquele que acolhe 

de Deus Pai o maior mandamento. 

Ser no mundo a luz da verdade, 

eis nos santos melhor cumprimento. 

 

3. Nesta nossa história almejamos 

alcançar de Deus a santidade, 

com a glória da cruz que abraçamos, 

pra vivermos na fé a igualdade. 

4. Como aqueles que são testemunhas, 

pois viveram no Cristo a aliança, 

nós também como Igreja esperamos 

alcançar do Reino a herança. 
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20. AOS QUE MORRERAM COM CRISTO 
(Fiéis defuntos – abertura) 

 

L.: Eurivaldo Ferreira (refrão); Lecionário Dominical (estrofes)  

M. e arranjo: Daniel de Angeles (refrão); Pe. José Weber, SVD (estrofes) 

 

 
 

2. Para as águas repousantes me encaminha 

e restaura as minhas forças. 

Ele me guia no caminho mais seguro 

pela honra do seu nome. 

 

 

3. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, 

nenhum mal eu temerei. 

Estais comigo com bastão e com cajado; 

eles me dão a segurança. 


