PARÓQUIA DO BEATO MATEUS MOREIRA
ADVENTO 2018
ENTRADA
COMO O SOL NASCE DA AURORA, / DE MARIA NASCERÁ /
AQUELE QUE A TERRA SECA / EM JARDIM CONVERTERÁ. / Ó
BELÉM, ABRE TEUS BRAÇOS AO PASTOR QUE TI VIRÁ. /
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! /
Emanuel, Deus conosco, / vem ao nosso mundo, vem!
3. Salva e protege esta vinha,/ foi tua mão que plantou!/
Emanuel, Deus conosco/ vem ao nosso mundo vem.
VELAS
1. 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.
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.

ORAÇÃO DOS MÁRTIRES DO RN
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 Francisco Ferro, presbíteros,
Mateus Moreira, LEIGO!, e os seus 27 companheiros. A
mesma fé e a mesma caridade que inflamava os seus
corações. / Dai-nos também a graça que tanto
necessitamos, se for para o nosso bem e para Vossa maior
glória. Amém! Santíssima Virgem Maria, Rainha dos
Mártires, rogai por nós!

ACLAMAÇÃO
A palavra é a semente que Jesus jogou no chão, / No chão da
tua mente, no chão do teu coração.
Semente que caiu na terra, / semente que não quis brotar. /
Há muito coração de pedra que não tem vida pra dar.

COMUNHÃO
1. Cantar a beleza da vida, / presente do amor sem igual; /
missão do teu povo escolhido. / Senhor vem livrar-nos do
mal!
VEM DAR-NOS TEU FILHO, SENHOR! / SUSTENTO NO PÃO
E NO VINHO, / E A FORÇA DO ESPÍRITO SANTO, / UNINDO
TEU POVO A CAMINHO!
2. Falar do teu filho às nações, / vivendo como ele viveu; /
missão do teu povo escolhido. / Senhor vem cuidar do que
é teu!
3. Viver o perdão sem medida, / servir sem jamais
condenar; / missão do teu povo escolhido. / Senhor vem
conosco ficar!
4. Erguer os que estão humilhados, / doar-se aos
pequenos, aos pobres; / missão do teu povo escolhido! /
Senhor, nossas forças redobre!
5. Buscar a verdade a justiça, / nas trevas brilhar como a
luz. / Missão do teu povo escolhido! / Senhor, nossos
passos conduz!
6. Andar os caminhos do mundo. / Plantando o teu reino
de paz: / Missão do teu povo escolhido! / Senhor, nossos
passos conduz!

OFERTÓRIO
1. As mesmas mãos que plantaram a semente aqui estão, /
o mesmo pão que a mulher preparou aqui está. / O vinho
novo que a uva sangrou jorrará, / no nosso altar.
A LIBERDADE HAVERÁ, A IGUALDADE HAVERÁ / E NESTA
FESTA ONDE A GENTE É IRMÃO / O DEUS DA VIDA SE FAZ
COMUNHÃO.
2. Bendito seja o sonho que temos nas mãos, / bendito seja a
vida que vai germinar, / bendito sejam as comunidades
unidas / a partilhar.
3. Na flor do altar brilha o sonho da paz mundial/ Na luz
acesa é a fé que palpita hoje em nós./ Do livro aberto o amor
se derrama total no nosso altar.
3. Bendito sejam os frutos da terra de Deus, / bendito seja o
trabalho e a nossa união, / bendito seja Jesus que conosco
estará, / além do altar.

FINAL I
DAS ALTURAS ORVALHEM OS CÉUS, E AS NUVENS QUE
CHOVAM JUSTIÇA, QUE A TERRA SE ABRA AO AMOR E
GERMINE O DEUS SALVADOR. (2X)
1.Foste amigo, antigamente, desta terra que amaste,/
Deste povo que escolheste sua sorte melhoraste,/
Perdoaste seus pecados, tua ira acalmaste.
2. 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.
3. Eis amor, fidelidade vão unidos se encontrar;bem assim,/
justiça e paz vão beijar-se e se abraçar./Vai brotar
fidelidade e justiça se mostrar.
4. E virão os benefícios do Senhor a abençoar/e os frutos
do
amor
desta
terra
vão
brotar./
A justiça diante dele e a paz o seguirá.

SEMENTE
I. Põe a semente na terra, não será em vão. / Não te
preocupe a colheita, / plantas para o irmão (2x)
II. É povo novo, que vai nascer, / é semente que espera a
chuva na terra para nascer. (bis)
III. A palavra de Deus que vem do céu / é semente que cai
no coração. (2x) / Prepara bem o teu terreno, cuida da tua
plantação.
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