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Senhor vem salvar teu povo.
Senhor, vem salvar teu povo das trevas da escuridão. só tu és nossa esperança, és nossa libertação.
Vem Senhor! vem nos salvar, com teu povo vem caminhar!
Contigo o deserto é fértil, a terra se abre em flor; da
rocha brota água viva, da terra nasce esplendor.
Tu marchas à nossa frente, és força, caminho e
luz. vem logo salvar teu povo, não tardes, Senhor Jesus.

Envia tua palavra.
Envia tua palavra, palavra de salvação. Que vem trazer esperança, aos pobres libertação.
Tua palavra de vida é como a chuva que cai, que torna
o solo fecundo e faz nascer a semente; é água viva da
fonte, que faz florir o deserto. é uma luz no horizonte,
é novo caminho aberto. Refrão
Ela nos vem no silêncio, no coração de quem crê, no
coração dos humildes, que vivem por teu poder. aos
fracos ela dá força, aos pobres sabedoria, e se tornou
nossa carne; nasceu da Virgem Maria. Refrão

Pão e vinho
Pão e vinho apresentamos com louvor. e pedimos o
teu reino: vem, senhor! 2x
Pão e vinho, repartidos entre irmãos, são o laço da unidade do teu povo. Nossas vidas são também pequenos
grãos, que contigo vão formar o homem novo. Ref.
Eis aqui a nossa luta, dia-a-dia, pra ganhar com o trabalho nosso pão. mas tu és o alimento da alegria, que
dos pobres fortalece o coração. Ref.
Vem, senhor, vem caminhar à nossa frente. Vem conosco toda a terra transformar e no mundo libertado e
transparente, os irmãos à mesma mesa vão sentar Ref

Vem, ao Senhor
Vem ó Senhor com o teu povo caminhar, teu corpo e
sangue, vida e força vem nos dar. BIS
A boa nova proclamai com alegria, Deus vem a nós, ele
nos salva e nos recria, e o deserto vai florir e se alegrar
- da terra seca, flores, frutos vão brotar.
Eis nosso deus, e ele vem para salvar, com sua força vamos juntos caminhar, e construir um mundo novo libertado do -egoísmo, da injustiça e do pecado,
Uma voz clama no deserto com vigor: preparai hoje os
caminhos do senhor, tirai do mundo a violência e ambição - que não nos deixa ver no outro o nosso irmão.
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.

Vem ó Senhor, ouve o clamor de tua gente que luta e
sofre, porém crê que estás presente, não abandones o
teu povo deus fiel - porque teu nome é deus conosco,
Emanuel.

Da cepa brotou a rama
Da cepa brotou a rama, da rama brotou a flor, da flor
nasceu Maria, de Maria, o Salvador.
O espírito de Deus ,sobre ele pousará, de saber, de entendimento, este espírito será , de conselho e fortaleza
, de ciência e de temor, achará sua alegria, no temor
do seu Senhor.
Não será pela ilusão, do olhar, do ouvir falar, que ele
irá julgar os homens como é praxe acontecer, mas os
pobres desta terra, com justiça julgará, e dos fracos o
direito ele é quem defenderá.
Neste dia, neste dia, o senhor estenderá, sua mão libertadora, pra seu povo resgatar, estandarte para os
povos, o senhor levantará a seu povo, a sua igreja, toda
a terra acorrerá.

Ouve-se a terra
Ouve-se na terra um grito, o povo um grande clamor,
Senhor, abre os céus, que as nuvens chovam o Salvador.
E um só canto de amor e esperança, que a terra mãe,
germinando contém, a ti, Senhor, nós clamamos, vem,
Senhor Jesus, vem.
Mesmo se as guerras destroem a terra, pondo em perigo a paz e o bem, que a nossa voz não se canse
vem, Senhor Jesus, vem.
Vem reunir hoje as tuas igrejas a tua prece rezamos,
também, o nosso amor sempre espere, vem, Senhor
Jesus, vem.

Que alegria quando me disseram
Que alegria, quando ouvi me disseram , vamos à casa
do Senhor! 2x
Que alegria, quando ouvi que me disseram vamos à
casa do Senhor! E agora nossos pés já se detêm Jerusalém, em tuas portas
Para lá sobem as tribos de Israel as tribos do Senhor, a
sede da justiça lá está e o trono de Davi.
Rogai que viva em paz Jerusalém e em segurança os
que te amam! Que a paz habite dentro de teus muros
tranquilidade em teus palácios!
Por amor a meus irmãos e meus amigos peço: A paz esteja em ti! Pelo amor que tenho à casa do senhor, eu
te desejo todo bem!

Aleluia, aleluia! aleluia, aleluia!
(1º domingo do advento) Vem mostrar-nos ó Senhor,
vem mostrar-nos ó senhor tua grande compaixão, tua
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grande compaixão dá-nos tua salvação, dá-nos tua salvação.
(2º domingo do advento) Voz que clama no deserto,
voz que clama no deserto preparai-lhe um caminho,
preparai-lhe um caminho 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 e um filho nos dará, e um filho nos
dará Deus conosco Emanuel, deus conosco Emanuel.

Vem Senhor nos libertar
A nossa oferta apresentamos no altar e te pedimos:
vem, senhor, nos libertar!
1. A chuva molhou a terra, o homem plantou um grão.
A planta deu flor e frutos, do trigo se fez o pão.
2. O homem plantou videiras, cercou-as com seu carinho. da vinha brotou a uva, da uva se fez o vinho.
3. Os frutos da nossa terra e as lutas dos filhos teus, serão, pela tua graça, pão vivo que vem dos céus.
4. Recebe, pai, nossas vidas, unidas ao pão e vinho e
vem conduzir teu povo, guiando-o no teu caminho.

Mãos se abrem
As nossas mãos se abrem mesmo na luta e na dor / e
trazem pão e vinho para esperar o senhor.
Deus ama os pobres e se fez pobre também. Desceu a
terra e fez pousada em Belém
As nossas mãos se elevam para num gesto de amor retribuir a vida que vem das mãos do Senhor.
As nossa mãos se encontram na mais fraterna união façamos deste mundo a grande casa do pão.
As nossas mãos sofridas nem sempre tem o que dar
mais vale a própria vida de quem prossegue a lutar

Vigiai..Vigiai..
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.
1. Foste amigo antigamente desta terra que amaste,
deste povo que escolheste, sua sorte melhoraste, perdoaste seus pecados, tua raiva acalmaste.
2. Vem de novo restaurar-nos! sempre irado estarás,
indignado contra nós? e a vida não darás? salvação e
alegria, outra vez, não nos trarás?
3. 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.

Uma vela se acende no caminho a iluminar. Preparemos nossa casa é jesus quem vai chegar.
No advento a tua vinda nós queremos preparar. Vem,
Senhor, que é teu natal, vem nascer em nosso lar.
A segunda vela acessa vem a vida clarear. Rejeitemos,
pois, as trevas, é Jesus quem vai chegar.
Na terceira vela temos a esperança a crepitar. Nossa fé
se reanima é jesus quem vai chegar.
Eis a luz da quarta vela, um clarão se faz brilhar. bate
forte o coração, é jesus quem vai chegar.

Profetas anunciaram
Profetas anunciaram que Cristo se encarnou. O que
era só mistério nascendo se revelou
1- como o seio de Maria é fecundo e dá a luz. Toda história amadurece, frutifica em jesus
2 – Cristo nasce no silêncio e na paz do coração. Nossa
vida deve sempre revela-lo ao irmão.

Sobe a Jerusalém
Sobe a Jerusalém, virgem oferente sem igual vai apresenta ao pai teu menino: luz que chegou o natal e
junto à sua cruz, quando deus morreu 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 ensinar a fazer da vida uma oblação culto agradável a deus é fazer a oferta do próprio coração

O vem Senhor , não tardes mais.
O vem, Senhor, não tardes mais! Vem saciar nossa
sede de paz! 2x
O vem, como chega a brisa do vento, Trazendo aos pobres justiça e bom tempo - ó vem, como a chuva no
chão, trazendo fartura de vida e de pão! Refrão
O vem, como chega a luz que faltou ,só tua palavra nos
salva senhor ! - ó vem, como chega a carta querida,
bendito carteiro do reino da vida! Refrão
O vem, como chega o filho esperado, caminha conosco
jesus bem-amado! - ó vem, como chega o libertador,
das mãos do inimigo nos salva senhor. Refrão
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Quatro velas do advento
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