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ENTRADA
OH! VEM, SENHOR, NÃO TARDES MAIS. VEM SACIAR
NOSSA SEDE DE PAZ!

mesma caridade, que inflamava os seus corações./ Dainos também a graça que tanto necessitamos (...)/ se for
para o nosso bem e para a Vossa maior glória. Amém!
Santíssima Virgem Maria, Rainha dos Mártires, rogai
1. Oh! Vem como chega a brisa do vento, trazendo aos
por nós.
pobres justiça e bom tempo! Oh, vem como chega a chuva
OFERTÓRIO
no chão, trazendo fartura de vida e de pão!
2. Oh! Vem como chega a luz que faltou, só tua Palavra 1. Mãos na terra e o coração além deste céu, e a semente
nos salva, Senhor! Oh, vem como chega a carta querida que brota é um germe de eternidade. Vai brotando,
crescendo, esperando, é a vida que vem despontar. E este
bendito carteiro do Reino da vida!
trigo maduro a colheita o recolherá.
3. Oh! Vem como chega o Filho esperado caminha
ESTAR EM TUAS MÃOS, Ó PAI E A VIDA OFERTAR /
conosco, Jesus bem-amado! Oh, vem como chega o
NO PÃO E NO VINHO A TI, O CÉU SE ABRIRÁ.
Libertador das mãos do inimigo nos salva, Senhor!
ESTAR EM TUAS MÃOS, SENHOR E A VIDA
VELAS
ENTREGAR /A MINHA OBLAÇÃO EM TI, SE PERDERÁ,
1. Uma vela se acende no caminho a iluminar.
FRUTIFICARÁ!
Preparemos nossa casa: é Jesus quem vai chegar.
2. Da videira a flor não restará, passará, e o fruto da terra
NO ADVENTO A TUA VINDA NÓS QUEREMOS
PREPARAR. VEM SENHOR, QUE É TEU NATAL, VEM
NASCER EM NOSSO LAR.
2. A Segunda vela acesa vem a vida clarear. Rejeitemos,
pois, as trevas: é Jesus quem vai chegar.
3. Na terceira vela temos a esperança a crepitar. Nossa
fé se reanima: é Jesus quem vai chegar.
4. Eis a luz da quarta vela, um clarão se faz brilhar. Bate
forte o coração: é Jesus quem vai chegar.

SEMENTE
I) A palavra de Deus que vem do céu é semente que cai
no coração. Prepara bem teu terreno, cuida da tua
plantação.
II) Põe a semente na terra não será em vão. Não te
preocupes a colheita, planta para o irmão.
III) A palavra é a semente que Jesus jogou no chão. No
chão da tua mente, no chão do teu coração.
ACLAMAÇÃO
1. A Tua palavra é semente e Tu és o semeador. O meu
coração é a terra que Tu semeaste Senhor.
A TUA PALAVRA (3x) SENHOR! A TUA PALAVRA (3x)
É AMOR!
2. Meditando eu certo dia na Tua palavra Senhor, senti
que do alto descia, a graça do consolador!
ORAÇÃO PELA CANONIZAÇÃO DOS MÁRTIRES
Senhor Jesus Cristo,/ o Vosso sangue derramado na
cruz, tornou-se a fonte sagrada que regou o testemunho
dos mártires brasileiros,/ mortos pela fé, nos
primórdios de nossa evangelização./ Concedei-nos, por
intercessão de nossos Santos Mártires: André de
Soveral, Ambrósio Ferro, presbíteros, / Mateus Moreira,
LEIGO!, e os seus 27 companheiros./ A mesma fé e a

surgirá, brotará. Pela força do vento, da chuva e do sol
que traz vida e calor. Cada dia, crescendo e aprendendo
a recomeçar.
COMUNHÃO
1. Um dia Jesus falou: “Observai, tomai cuidado.
Preparai-vos pois não sabeis, em que dia o Senhor virá: à
tarde, à meia noite, de madrugada, amanhecendo. O que
vos digo, digo a todos: vigiai ficai atentos”.
ABRE O CORAÇÃO E PREPARAI VOSSO CAMINHO
COM ALEGRIA / PORQUE JESUS QUE VAI CHEGAR É O
MESSIAS
2. Um dia o Senhor falou, pelo profeta Isaías: “Eis que
envio meu mensageiro, voz que no deserto grita”.
“Preparai e endireitai o caminho do Senhor”. Foi assim
que João Batista um batismo ele pregou.
3. Um dia Deus enviou o seu anjo Gabriel, que saudou a
Maria Virgem, Boa Nova anunciou: "Alegra-te, oh Maria,
o Senhor contigo está. Darás à luz e terás um Filho, que
eternamente reinará”!
FINAL
VIGIA ESPERANDO AURORA QUAL NOIVA
ESPERANDO O AMOR / É ASSIM QUE O SERVO
ESPERA A VINDA DO SEU SENHOR
1. Ao longe, um galo vai cantar seu canto. O sol no céu vai
estender seu manto. Na madrugada eu estarei desperto,
que já vem perto o dia do Senhor.
2. A minha voz vai acordar meu povo louvando a Deus,
que faz o mundo novo. Não vou ligar se a madrugada é
fria. Um novo dia logo vai chegar!
3. Se é noite escura, acendo a minha tocha. Dentro do
peito, o sol já desabrocha. Filho da luz, não vou dormir:
vigio! Ao mundo frio vou levar o amor!
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