
HINÁRIO DE 
CANTOS PARA O

Advento



Esse tempo possui duas caracterís�cas: Nas duas 
primeiras semanas, a nossa expecta�va se volta para a 
segunda vinda, defini�va e gloriosa de Jesus Cristo, 
Salvador e Senhor da história, no final dos tempos. As 
duas úl�mas semanas, dos dias 17 a 24 de dezembro, 
visam em especial, a preparação para a celebração do 
Natal, a primeira vinda de Jesus entre nós. Por isto, o 
Tempo do Advento é um tempo de piedosa e alegre 
expecta�va.

As músicas deste tempo devem expressar o que ele 
significa: a espera do Salvador que veio e que virá (Natal 
e Parusia). Toda a liturgia do Advento é apelo para se 
viver alguns comportamentos essenciais do cristão: a 
expecta�va vigilante e alegre, a esperança, a conversão, 
a pobreza. E a música deve trazer tudo isto em sua letra. 

Como cantar o Advento?

É tempo de espera e esperança, de estarmos 
atentos e vigilantes, preparando-nos alegremente para 
a vinda do Senhor, como uma noiva que se enfeita, se 
prepara para a chegada de seu noivo, seu amado.

Advento (do la�m Adventus: "chegada") é o 
primeiro tempo do Ano Litúrgico, o qual antecede o 
Natal. Para nós, cristãos, é um tempo de preparação e 
alegria, de expecta�va, onde os fiéis, esperando o 
Nascimento de Jesus Cristo, vivem o arrependimento e 
promovem a fraternidade e a Paz. No calendário 
religioso este tempo corresponde às quatro semanas 
que antecedem o Natal.

TEMPO DO ADVENTO



Assim, para colaborar com as Equipes de Canto das 
Paróquias de nossa Diocese, apresentamos este Hinário 
de Cantos para o Tempo do Advento. 

“Maranatha: vem, Senhor Jesus!”. É o grito e o 
suspiro de toda a Igreja e de cada um de nós, em seu 
peregrinar terreno ao encontro defini�vo do Senhor.

Durante este tempo não se canta o Glória (exceto 
em solenidades, como por exemplo a Imaculada 
Conceição). Sobre os instrumentos, o Cerimonial dos 
Bispos nº 236 nos diz: “No tempo do Advento o órgão e 
outros instrumentos musicais devem ser u�lizados com 
aquela moderação que convém à natureza deste tempo, 
evitando antecipar a alegria plena do Natal do Senhor”.

para o Natal do Senhor. 
Que Deus vos abençoe e uma feliz preparação 

Dom Frei Claudio Nori Sturm
Bispo da Diocese de Patos de Minas

Pe. Víctor Lucas Alves Vitória
Assessor Diocesano da Pastoral Litúrgica e Cantos
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CANTOS DE

Entrada



pondo em perigo a paz e o bem

Ouve-se na terra um grito

Senhor, abre os céus

1. É um só canto de amor e esperança

vem, Senhor Jesus, vem.

(refrão)

(refrão)

do povo um grande clamor 

que as nuvens chovam o Salvador.

2. Mesmo se as guerras destroem a terra

o nosso amor sempre espere

vem, Senhor Jesus, vem.

a �, Senhor, nós clamamos
que a terra mãe, germinando contém

que a nossa voz não se canse

3. Vem reunir hoje as tuas igrejas
a tua prece rezamos, também 

vem, Senhor Jesus, vem.

Ouve-se na terra um grito
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https://www.youtube.com/watch?v=3by84AK8t1E&list=RD4i8W3QnH4A8&index=13


(refrão)

em �, embora criatura
de Deus se fez a encarnação!

e se efetue a profecia

Orvalhai lá do alto, ó céus

1. Quando virá, Senhor, o dia
em que apareça o Salvador

nasceu no mundo o Redentor?

2. Aquele dia prome�do

mudando em risos nossos ais!

no firmamento despontar.
e a espargir clarões supremos

(refrão)

a an�ga fé de nossos pais

e as nuvens chovam o ju-us-to!

dia, em que o mal será banido

4. Filha de reis, ó virgem pura
sai da modesta posição

3. Quando felizes o veremos

(refrão)

da terra as trevas dispersar?

Quando virá, Senhor, o dia

07

https://www.youtube.com/watch?v=XUWkzvmwk70


1. Oh, vinde, enfim, eterno Deus

que a terra espera a salvação.

germine a terra o nosso Deus

deixai a vossa habitação

4. Oh, vinde, enfim, Senhor, a nós

2. Que o céu orvalhe o Redentor

trazei a luz, o amor, a paz.
em treva densa o mundo jaz
em rebrilhar a vossa luz
3. Por que tardais, ó bom Jesus

no mundo brilhe o vosso olhar
oh, vinde, enfim, sem demora.

ressoe no mundo a vossa voz

descei, descei dos altos céus

baixai das nuvens, ó Senhor

pra que nos abra os altos céus.

Oh! Vinde, enfim, eterno Deus!
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https://youtu.be/h5uh_Q6Diag


és força, caminho e luz,

(refrão)

2. Con�go o deserto é fér�l,

vem logo salvar teu povo,

da treva nasce esplendor.

és nossa libertação.

1. Senhor, vem salvar teu povo,
das trevas, da escravidão,
só tu és nossa esperança,

com teu povo vem caminhar. (bis)

a terra se abre em flor,
da rocha brota água viva,

Vem Senhor, vem nos salvar,

(refrão)

3. Tu marchas à nossa frente,

não tardes, Senhor Jesus.

Senhor, vem salvar teu povo

09

https://www.youtube.com/watch?v=lMRUmE6Rg78&list=RD4i8W3QnH4A8&index=4


Alegrai-vos: ele está bem perto
Sim, alegrai-vos mais no Senhor!

1. Foste amigo, senhor, da tua terra
libertaste os ca�vos de Jacó
perdoaste o pecado de teu povo
encobriste toda a sua falta

acalmaste o furor da tua ira
não guardaste rancor contra nós

(refrão)

guardarás tua cólera sem fim?

esquece a tua mágoa contra nós

concede-nos a tua salvação!

ficarás irritado para sempre?

ao teu povo que em � se alegrará?

2. Restaura-nos, ó Deus e salvador

3. Não darás tua vida novamente

mostra-nos, senhor, tua bondade

(refrão)

(refrão)

Alegrai-vos, Ele está bem perto
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https://www.youtube.com/watch?v=4i8W3QnH4A8


e o seu reino então será, liberdade e alegria.

e das nuvens, que chova a jus�ça,

1. O Senhor está pra chegar, já se cumpre a profecia;

e as nações, enfim, recebem, salvação a cada dia.

Das alturas orvalhem os céus,

e germine o Deus salvador! (bis)

2. Vem de novo restaurar-nos. de que lado estará?

que a terra se abra ao amor

indignado contra nós? e a vida, não darás?
salvação e alegria, outra vez não buscarás?

(refrão)

(refrão)

3. Escutemos sua palavra: é de paz que vai falar.
paz ao povo e aos seus fiéis, a quem dele se achegar.
está perto a salvação e a alegria vai voltar.

Que germine o Salvador
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https://youtu.be/lxsaEx8FZgY


Senhor escutai nossa voz.
1. Senhor, atendei os pedidos, 

Pois sempre serão atendidos, 
aqueles que esperam em vós.

Vinde, Senhor, visitar vosso povo.
Em Jesus Cristo recriá-lo de novo. (bis)

certeza de libertação.
Mandai vosso filho criança, 

3. Do céu vai jorrar água viva, 
que faz o deserto florir.
E quem esta graça cul�va, 
feliz haverá de sorrir.

2. Vós sois nossa grande esperança, 

(refrão)

ao mundo trazer salvação.

(refrão)

Vinde, Senhor, visitar vosso povo
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https://www.youtube.com/watch?v=QIpIScfhW2I


1. A jus�ça de Deus vem em nós ter morada.
E o cansaço dos fardos o corpo supera.
Eis que estamos em tempo da paz anunciada.
Que transforma esta vida em alegre espera.

Maranathá! Vem, Senhor Jesus! Vem, Senhor!
Vem, Senhor Jesus! Vem, Senhor!

2. Sobre os montes se avista de longe o Senhor.
Que vem vindo trazendo a esperança de novo.
Ele é o sol da jus�ça que traz o calor.
E nos dá novo alento e levanta seu povo.

(refrão)

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 céus teus portões, chova o Deus da vitória!

(refrão)

A jus�ça de Deus
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https://youtu.be/gdLmV3bl-E4


Que germine o Deus salvador 

1. Foste amigo an�gamente 

Sua ira acalmastes 

Sua sorte melhoraste 

Das alturas orvalhem os céus 

Perdoaste seus pecados 

E as nuvens que chovam jus�ça 
Que a terra se abra ao amor 

Desta terra que amaste 
Deste povo que escolheste 

2. Escutemos suas palavras 
É de paz que vai falar 
Paz ao Povo aos seus fiéis 

(refrão)

Está perto a salvação 
E a glória vai voltar

A quem dele se achegar 

Das alturas orvalhem os Céus
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https://youtu.be/Kj1eMZsnH-I


CANTOS DE

Aclamação



Aleluia! Aleluia! Aleluia!

o orvalho reconfortador.
Que da terra brote já a flor

Que as nuvens se abram e enviem

que venha pra nós o salvador.

Aleluia! Aleluia! Aleluia!

Aleluia! Aleluia! Aleluia! 
Aleluia! Aleluia! Aleluia! 

Que as Nuvens se Abram e Enviem
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https://www.youtube.com/watch?v=xAOM54EXxiA


Envia tua Palavra, Palavra de salvação. 

Tua Palavra de vida é como a chuva que cai,

é água viva da fonte, que faz florir o deserto. 
é uma luz no horizonte, é novo caminho aberto.    

Aos fracos ela dá força, aos pobres sabedoria, 

Que vem trazer esperança, aos pobres libertação.  

Que vem trazer esperança, aos pobres libertação.   

que vem trazer esperança, aos pobres libertação.  

no coração dos humildes, que vivem por teu poder. 

Envia tua Palavra, Palavra de salvação. 

Envia tua Palavra, Palavra de salvação. 

que torna o solo fecundo e faz nascer a semente; 

Ela nos vem no silêncio, no coração de quem crê, 

e se tornou nossa carne; nasceu da virgem Maria.

Envia tua palavra
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https://www.youtube.com/watch?v=8DSQfRdpRQ4


Deus conosco Emanuel, Deus conosco Emanuel.
E um filho nos dará, e um filho nos dará.

Uma estrada ao Senhor, uma estrada ao Senhor. 

(3º domingo do advento)
 
O Espírito consagrou-me, o Espírito consagrou-me.
E mandou-me anunciar, e mandou-me anunciar.
Boa nova para os pobres, boa nova para os pobres.  

(4º domingo do advento)

Uma virgem conceberá, uma virgem conceberá.

Dá-nos tua salvação, dá-nos tua salvação.  

(1º domingo do advento)

Aleluia, aleluia!

Vem mostrar-nos ó Senhor, vem mostrar-nos ó Senhor.
Tua grande compaixão, tua grande compaixão.

(2º domingo do advento)
 
Voz que clama no deserto, voz que clama no deserto.
Preparai-lhe um caminho, preparai-lhe um caminho.

Aleluia, aleluia!

Aleluia, vem mostrar-nos ó Senhor
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https://www.youtube.com/watch?v=XAZRLa8nPBQ


CANTOS DE

Ofertório



4. Recebe, pai, nossas vidas unidas ao pão e vinho
e vem conduzir teu povo guiando-o no teu caminho.

(refrão)

(refrão)

A nossa oferta apresentamos no altar

1. A chuva molhou a terra, o homem plantou um grão

e te pedimos vem Senhor, nos libertar.

a planta deu flor e frutos do trigo se fez o pão.

(refrão)

da vinha brotou a uva, da uva se fez o vinho.

(refrão)

serão, pela tua graça pão vivo que vem dos céus.

2. O homem plantou videiras, cercou-as com seu 
carinho

3. Os frutos da nossa terra e as lutas dos filhos teus

A nossa oferta apresentamos
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https://www.youtube.com/watch?v=_u3twUT76bA&list=RD4i8W3QnH4A8&index=38


retribuir a vida que vem das mãos do Senhor.

façamos deste mundo a grande “casa do pão”.

2. As nossas mãos se elevam para num gesto de amor

(refrão)

3. As nossas mãos se encontram na mais fraterna união

desceu à terra e fez pousada em Belém.

1. As nossas mãos se abrem mesmo na luta e na dor

Deus ama os pobres e se fez pobre também 

e trazem pão e vinho para esperar o Senhor.

(refrão)

4. As nossas mãos sofridas nem sempre tem o que dar
mas vale a própria vida de quem prossegue a lutar.

(refrão)

Deus ama os pobres
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https://www.youtube.com/watch?v=ZUOTrpCuZcI


2. Eis aqui a nossa luta, dia-a-dia,

são o laço da unidade do teu povo.
Nossas vidas são também pequenos grãos,
que con�go vão formar o homem novo.

(refrão)

Pão e vinho apresentamos com louvor.
E pedimos o teu reino: vem, Senhor!

1. Pão e vinho, repar�dos entre irmãos,

Mas tu és o alimento da alegria,

(refrão)

pra ganhar com o trabalho nosso pão.

que dos pobres fortalece o coração.

3. Vem, Senhor, vem caminhar à nossa frente.

os irmãos à mesma mesa vão sentar.
E no mundo libertado e transparente,

(refrão)

vem conosco toda a terra transformar.

Pão e vinho apresentamos com louvor
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https://www.youtube.com/watch?v=nJvQyERTkrE


Culto agradável a Deus é fazer a oferta do próprio 
coração.

Nós vamos renovar este sacri�cio de Jesus:
Morte e ressurreição; 

Vai apresenta ao Pai teu menino: 
luz que chegou no natal. 

Sobe a Jerusalém, virgem oferente sem igual.

vida que brotou de sua oferta na cruz.                              
Mãe, vem nos ensinar a fazer da vida uma oblação:

Sim, ele te salvou, mas o ofereceste por nós com 
toda a fé.

E, junto à sua cruz, quando Deus morrer fica de pé.

Sobe a Jerusalém
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https://www.youtube.com/watch?v=QuXIOoL-8Nk


Eis, Senhor, a tua vinha. 

e a graça de Deus vem dizer.

mais que fruto é dom de amor! 

É dom, puro dom, salvação! 
No altar do penhor verdadeiro, 

2. Na terra já brota a esperança, 

também oferenda vai ser.

(refrão)

Frutos mil te traz, Senhor. 

1. Do céu vai descer o cordeiro! 

Mas teu povo que caminha, 

3. Irmãos na fé viva exultante, 

também vamos ser oblação. 

também já se tornam trigais!
E campos já mais verdejantes 

Que o povo da nova aliança 

par�lham o pão sempre mais. 

(refrão)

Do céu vai descer o cordeiro
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https://www.youtube.com/watch?v=AWRIE80U424


Muito suspira por � teu povo fiel, tua Israel!
Muito suspira por � teu povo fiel, tua Israel!

Ó Santo Messias!
Ó Santo Messias!

Tua lembrança embalsama dos que te amam os 
tristes dias.

Ó Santo Messias!

Bendito Senhor! Bendito Senhor!

Ó Santo Messias!

Apressa-te em vir libertá-la em vir salvá-la, 
Bendito Senhor! Bendito Senhor!

Apressa-te em vir libertá-la em vir salvá-la, 

Ó Santo Messias!

A nação que te adorava, tornara-na escrava, 
encheram-na de dor.
A nação que te adorava, tornara-na escrava, encheram-
na de dor.

Ó Santo Messias!

Tua lembrança embalsama dos que te amam os tristes 
dias.

Ó Santo Messias!
Ó Santo Messias!

Muito suspira por �
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https://youtu.be/gnbRyhQyJhQ


dando rumo à caminhada dos irmãos

que por elas venha ao mundo um tempo novo

(refrão)

onde todos sejam vistos como irmãos

Senhor aceita nosso vinho e nosso pão

de jus�ça, de verdade e salvação
que teu reino seja verdadeiramente

1. Pai eterno as oferendas do teu povo
sua vida colocada em tuas mãos

que eles mereçam teu amor e salvação. (2x)

2. Tu serás o Bom Pastor à nossa frente

Senhor Aceita Nosso Vinho e Nosso Pão
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https://www.youtube.com/watch?v=oBrxdmU_0fk


CANTOS DEComunhão



meu menino cresceu e entendeu,

(refrão)

a jus�ça, a vontade do Pai,
e entender o teu filho que diz:

e a visita foi Deus quem nos fez.

(refrão)

nós queremos con�go aprender

3. Povo de Deus, foi assim:

que a vontade do pai conta mais,

Mãe do Senhor, nossa mãe,

"uma virgem irá conceber",

a humildade, a confiança total,

me impediu de servir e sorrir,
visitei com meu Deus, fui irmão! 
Mãe do senhor, nossa mãe,

desapego, bondade, teu "sim",

e escutar o teu filho que diz:

mais que coragem, tens minha mão!

nós queremos con�go aprender

2. Povo de Deus foi assim:

Senta comigo à minha mesa, 

nós queremos con�go aprender

e acolher o teu filho que diz:

Mãe do senhor, nossa mãe,

nutre a esperança, reúne os irmãos!

nem montanha ou distância qualquer

e a visita de Deus me fez mãe!

Planta meu reino, transforma a terra, 

Deus cumpriu a palavra que diz:
1. Povo de Deus, foi assim:

Povo de Deus foi assim
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https://www.youtube.com/watch?v=lEmfZDpf9rg


está perto a salvação e a glória vai voltar.

2. Vem de novo restaurar-nos! Sempre irado estarás,

Bem assim, jus�ça e paz vão beijar-se e abraçar. 
4. Eis: amor, fidelidade vão unidos se encontrar.

E os frutos de amor desta terra vão brotar.

Vigiai, vigiai, eu repito: eis que vem o Senhor em sua 
glória. (bis)

Vigiai, vigiai, eu vos digo,

indignado contra nós? E a vida não darás? 

(refrão)

3. Escutemos suas palavras, é de paz que vai falar;

não sabeis qual o dia ou a hora.

1. Foste amigo an�gamente desta terra que amaste,

perdoaste seus pecados, tua raiva acalmaste.

(refrão)

deste povo que escolheste, sua sorte melhoraste,

Salvação e alegria, outra vez, não nos trarás?

paz ao povo, a seus fiéis, a quem dele se achegar.

(refrão)

Vai brotar fidelidade e jus�ça se mostrar.

(refrão)

5. E virão os bene�cios do Senhor a abençoar

6. Glória ao Pai onipotente, ao que vem, glória e amor.
Ao Espírito cantemos: glória a nosso defensor!
Ao Deus uno e trino demos a alegria do louvor.

(refrão)

A jus�ça diante dele e a paz o seguirá.

Vigiai, vigiai eu vos digo
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https://www.youtube.com/watch?v=XM-Lzh2E_tI&list=RD4i8W3QnH4A8&index=5


Se voltardes para nós, seremos salvos
vós que sobre os anjos todos assentais.

sobre nós a vossa face iluminai.

Arrancastes do Egito esta videira
e expulsastes muita gente pra plantá-la.
Diante dela preparastes terra boa

1. Convertei-nos, Senhor Deus do mundo inteiro

vinde logo, Senhor, vinde depressa pra salvá-la.

3. Seus rebentos a�ngiram as montanhas,

2. Suas raízes se espalharam pela terra

visitai a vossa vinha e protegei-a.

(refrão)

verdes mares, longos rios e palmeiras.

Levantai-vos, vinde logo em nosso auxílio

(refrão)

tanto pranto amargo e copioso.

vinde cuidar deste rebento que firmastes.

Vinde logo, Senhor Deus do universo

vão sofrer ante o furor de vossa face.

libertai-vos pela vossa compaixão.

5. Até quando ficaremos esperando?

Vinde livrar-nos e banir da nossa história

4. Vossa mão foi quem plantou esta videira

(refrão)

e seus ramos recobriram o sertão.

E aqueles que a cortarem ou queimarem

Escutai a oração do vosso povo.

Visitai, Senhor, a Vossa Vinha
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https://www.youtube.com/watch?v=ROwcMP76AzQ&list=RD4i8W3QnH4A8&index=16


achará sua alegria no temor do seu Senhor.

2. Não será pela ilusão do olhar, do ouvir falar,

e dos fracos o direito ele é quem defenderá.

(refrão)

Mas os pobres desta terra com jus�ça julgará

Da cepa brotou a rama,
da rama brotou a flor.

de conselho e fortaleza, de ciência e de temor.

3. A palavra de sua boca ferirá o violento
e o sopro de seus lábios matará o avarento...

de Maria o salvador. (bis)

(refrão)

1. O Espírito de Deus sobre ele pousará,
de saber, de entendimento este Espírito será.

que ele irá julgar os homens, como é praxe acontecer...

Da flor nasceu Maria,

A jus�ça é o cinto que circunda a sua cintura

(refrão)

coisa que nunca se viu, morar lobo com cordeiro...

por um menino guiados, se confraternizarão.

(refrão)

e o manto da lealdade é a sua ves�dura.

4. Neste dia, neste dia, o incrível, verdadeiro,

A comer do mesmo pasto, �gre, boi, burro e leão,

Da cepa brotou a rama
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https://www.youtube.com/watch?v=ROWSkd4tiMA&list=RD4i8W3QnH4A8&index=3


eis um povo em caminho de luz!

(refrão)

para a casa do Pai o conduz.

4. Não impérios de morte reinando,
só gerando caminhos de dor.

o troféu sempre eterno do amor.

5. A chegada de Deus aguardando,

(refrão)

E com ele o Senhor caminhando,

O Senhor quer a vida ostentando,

1. As colinas vão ser abaixadas,

2. Vão brotar em desertos mil fontes,

Vem Senhor!
Vem salvar teu povo,

Também vidas sem luz de horizontes,

Deus conosco Emanuel

para a festa da vida e do amor.

E banir para sempre a cobiça,
que destrói sempre a vida de irmãos.

(refrão)

neste mundo de sonhos tão vãos.

neste pão, um mundo novo
quer teu povo, Deus fiel!

O Senhor quer as vidas ornadas,

que canteiros de paz vão regar.

na luz viva do céu vão brilhar.

(refrão)

os caminhos vão ter mais fulgor.

3. Nosso Deus vem plantar a jus�ça,

As colinas vão ser abaixadas
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https://www.youtube.com/watch?v=w_m8tqzljkA


e construir um mundo novo libertado

3. Uma voz clama no deserto com vigor:

que não nos deixa ver no outro o nosso irmão.

da terra seca, flores, frutos vão brotar.

Vem ó Senhor com o teu povo caminhar,
teu corpo e sangue, vida e força vem nos dar.

1. A boa nova proclamai com alegria,
Deus vem a nós, ele nos salva e nos recria,

(refrão)

e o deserto vai florir e se alegrar

2. Eis nosso deus, e ele vem para salvar,
com sua força vamos juntos caminhar,

(refrão)

do egoísmo, da injus�ça e do pecado.

preparai hoje os caminhos do senhor,
�rai do mundo a violência e ambição

(refrão)

4. Distribuí os vossos bens com igualdade,
fazei na terra germinar fraternidade,
o Deus da vida marchará com o seu povo
e homens novos viverão um mundo novo.

(refrão)

5. Vem ó Senhor, ouve o clamor de tua gente

não abandones o teu povo Deus fiel
porque teu nome é Deus Conosco, Emanuel

que luta e sofre, porém crê que estás presente,

(refrão)

Vem, ó Senhor, com teu povo caminhar
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https://www.youtube.com/watch?v=wX5COtx5bOE


2. Todo pranto em sorriso se transforme,

O Senhor vem nos libertar!

(refrão)

pois Jesus vem trazer a salvação.

Todo ódio transforme-se em perdão,

(refrão)

(refrão)

O Senhor vem ao nosso encontro.

aclamando o menino de Belém.

1. Todo espaço vazio do coração

o convívio domine a solidão.

Todo o povo receba o seu pastor

Vida nova desperte o amor que dorme,

seja pleno de luz e de alegria.

3. Cantem todos um hino de louvor,

O Senhor vem ao nosso encontro,

toda treva se torne luz do dia.

a guiar nos caminhos para o bem.

O Senhor vem ao nosso encontro
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https://www.youtube.com/watch?v=s3ENwW4sTVA


(refrão)

(refrão)

2. Caminhemos, alma em festa, 

renovada com amor. 

4. Caminhemos, alma em festa, 

ao encontro do Senhor! 

E para nós, na Eucaris�a, 

Comunhão é unidade, 

ao encontro do Senhor! 

É Jesus que está chegando, 
é Natal no coração. 

e unidade é comunhão. 

ao encontro do Senhor! 

é o Advento do Senhor: 

ao encontro do Senhor! 

1. Caminhemos, alma em festa, 

(refrão)

Comunhão é aliança 

E o Natal se adiantou. 

Comunhão é vida nova, 

Vamos, pois, com alegria, 

renovados estamos nós. 

Comunhão é compromisso, 

ao encontro do Senhor! 

3. Caminhemos, alma em festa, 

5. Caminhemos, alma em festa, 

fiéis seremos por amor.

(refrão)

Caminhemos, alma em festa
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https://youtu.be/ufRCZgCA1MI


CANTOS DE

Final



Aquele que a terra seca em jardim converterá
Ó Belém abre teus braços ao pastor que a � virá
Emanuel, Deus conosco vem ao nosso mundo, vem

Como o sol nasce da aurora de Maria nascerá

3. Salva e protege esta vinha foi tua mão que a plantou

Emanuel, Deus conosco vem ao nosso mundo, vem

1. Ouve, ó pastor do teu povo vem do alto céu onde estás
Emanuel, Deus conosco vem ao nosso mundo, vem

2. Vem, teu rebanho salvar mostra o amor que lhe tens

(refrão)

(refrão)

Emanuel, Deus conosco vem ao nosso mundo, vem

4. Salva e confirma este eleito ele, que é nosso pastor

(refrão)

Emanuel, Deus conosco vem ao nosso mundo, vem

(refrão)

Como o sol nasce da aurora
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https://www.youtube.com/watch?v=7HPjH19ndGA&list=RD4i8W3QnH4A8&index=8


É assim que servo espera 
a vinda do seu Senhor (bis)

o sol no céu vai estender seu manto, 

Vigia esperando aurora    

1. Ao longe um galo vai cantar seu canto   

qual noiva esperando o amor.

na madrugada eu estarei desperto,  
que já vem perto o dia do Senhor. 

(refrão)

2. A minha voz vai acordar meu povo,  
louvando a Deus, que faz o mundo novo 
não vou ligar se a madrugada é fria,  
que um novo dia logo vai chegar.

(refrão)

3. Se é noite escura, acendo a minha tocha

filho da luz, não vou dormir: vigio,   
ao mundo frio vou levar o amor!

(refrão)

dentro do peito, o sol já desabrocha. 

Vigia esperando a aurora
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https://www.youtube.com/watch?v=EDq8MPn4LAs


a casa onde Deus quer morar.

Do sonho do povo um clamor
que venha Jesus salvador.

de esperança, amor e fé;

1. Maria do sonho de Deus,
do sonho mais lindo que é seu.

Sonho lindo, encantador.

o espírito santo conduz.

sonha Deus libertador

2. A graça do Pai em Maria

com Jesus de Nazaré.

3. A terra Deus preparou,
acolhe este amor que chegou,

(refrão)

um anjo de Deus anuncia.
Ao mundo revela Jesus

sinal que nos vem indicar

(refrão)

proclama em seu grande louvor:
Deus lembra a promessa de amor!

4. As marcas de Deus procurado,

mensagem alegre ou sofrida.

Maria da contemplação.
guardava no seu coração

(refrão)

(refrão)

montanhas e vales cruzados.

5. As coisas que tecem a vida

Maria do Sonho de Deus
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https://www.youtube.com/watch?v=9T8dj-tEIHs


Nosso Deus vem conosco habitar
Preparai os caminhos de Deus!

Aos que voltam a Ele o coração

1. Uma voz no deserto a ecoar

E nos perdoar
Devemos, então, vigiar
Firmes até sua vida
A paz Ele vai anunciar

Vem, logo, ó Salvador!
Nos livra da escuridão!
Vem a nossa frente caminhar!
Vem nos salvar, Senhor!
Vem, logo, ó Salvador!
Teu povo espera
Ansiosamente, o dia que virá

2. Estará o Senhor entre nós
Movido por grande amor

Vem nos salvar, Senhor!

De alegria, Ele vai exultar
Entre louvores
Sua promessa, então, se cumprirá

A luz, um filho dará

(refrão)

Uma Virgem irá conceber

Que será chamado Emanuel

Teu povo espera
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https://youtu.be/9yZfoyq3gE8


CANTOS PARA ACENDER AS

Velas do
advento



1º Domingo

Uma vela, na coroa, acendemos,
toda sombra se esvai com sua luz;
vigilantes, o Senhor esperemos:
chegou o tempo do advento de Jesus!

Meus irmãos, penitência e oração!
Arrumemos nossa casa co'alegria!

pelo ventre imaculado de Maria!

e cantamos: “alegrai-vos no Senhor!”

2º Domingo

pra�cai a jus�ça e o amor!

(refrão)
4º domingo

3º Domingo

Outra vela, na coroa, acendemos,

no deserto, uma voz escutemos:

penitentes nos caminhos do Senhor.

(refrão)

pois tão logo o Emanuel vai chegar. 

(refrão)

com Maria, todos juntos, na espera, 
“Deus-conosco”, pro seu reino implantar!

novos céus e nova terra, com ardor!

Logo a ela, o Senhor vai chegar,

Consolando os aflitos, busquemos

A terceira vela hoje acendemos

Acendemos hoje a úl�ma vela, 

Uma vela na coroa acendemos
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https://www.youtube.com/watch?v=lRjY1nTunVE





