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01- DESÇA COMO A CHUVA
 Em              B         Em                         Am   D
DESÇA COMO A CHUVA a tua palavra e se espalhe como orvalho, como o 
             G     Em                      B     Em

chuvisco na relva,   como o aguaceiro na grama. Amém.

02- SENHOR, NÓS TE ESPERAMOS
    Am      Dm      Am                        E       Am     Dm
SENHOR, NÓS TE ESPERAMOS, Senhor não tardes mais. Senhor nós te 
     Am         E               Am

esperamos. Vem logo, vem nos salvar!

03- A LUZ VIRÁ!
Bm     F#m  G       F#m   G      A  D    Em    F#m
A LUZ VIRÁ! A luz virá e resplandecerá o novo dia.
Bm     F#m  G       F#m   G      A  D    Em    A  D

A luz virá! A luz virá e resplandecerá o novo di..a.

04- TEU SOL NÃO SE APAGARÁ
     D                      Bm                G
TEU SOL NÃO SE APAGARÁ, tua lua não será minguante, 
    Em             A      D      G        A       D

porque o Senhor será tua luz, ó povo que Deus conduz.

05- APÓS ESPERA
 Dm                     Gm                   A    Dm   Gm         Dm
APÓS ESPERA tão longa irrompe a noite que é dia, até palácios se apagam 
  A              Dm

diante da estrebaria.

06- SENHOR, VEM SALVAR TEU POVO,
    Em          Am      G
SENHOR, VEM SALVAR TEU POVO, 
              Am   Em
das trevas da escravidão! 
    C               D
Só tu és nossa esperança, 
    Bm          Em
és nossa libertação!
Em       Am   D          G
Vem, Senhor, vem nos salvar!
Em      Am    B7       Em
Com teu povo vem caminhar!
Em       Am   D          G
Vem, Senhor, vem nos salvar!
Em       Am   B7        Em  (B7)
Com teu povo, vem caminhar!
2. Contigo o deserto é fértil, a terra se abre em flor, 

da rocha brota água viva, da treva nasce esplendor.



07- ENVIADO POR DEUS
   A        C#m          Bm        E 
ENVIADO POR DEUS, João Batista chegou.
      D        F#m       A  E    A 
Precursor de Jesus, sua luz indicou. 
                        E           E7          A
/:João Batista, vem ensinar, os caminhos a preparar.:/ 

2. Sua voz fez ouvir, elevou seu clamor, veio a todos pedir uma vida me-
lhor.

08- NESTE TEMPO DE ADVENTO
 C               Em           F             G
NESTE TEMPO DE ADVENTO vosso povo quer se unir,
       Am         F            G           C 
vai ficando mais atento, vem rezar e refletir. 
  Am         F     G              Em         C  G   C
/:Vinde, Senhor Jesus. Vinde orientar-nos com vossa luz!:/

2. Como outrora entre crises, a esperança não falhou. Hoje o povo vai lu-
tando, pois em vós acreditou.

09- OUVE-SE NA TERRA UM GRITO
Bm
OUVE-SE NA TERRA UM GRITO, 
    G                Bm
Do povo um grande clamor: 
    G             A
"Senhor, abre os céus, 
               G            F#
Que as nuvens chovam o Salvador!"
    Bm                G          D
1. É um só canto de amor e esperança, 
G                   Em          Bm
Que a terra mãe, germinando, contém: 
A7                   Bm
A ti, Senhor, nós clamamos: 
G     Em       F#   Bm
Vem, Senhor Jesus, vem!

2. 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!

10- SALVE, MARIA
Am                       A                   Dm
SALVE, MARIA, tu és a estrela virginal de Nazaré. 
                           E                                Am
És a mais bela entre as mulheres, cheia de graça, esposa de José. 
     Dm                   Am         E            Am
1. O anjo Gabriel foi enviado à vilazinha de Nazaré, 
     Dm                   Am         E                     Am
para dar um recado lá do céu, àquela moça que casara com José.

2. Maria, ao ver o anjo, se espantou e o anjo disse nada temer, pois ela
tem cartaz lá no céu e o próprio Deus, um dia, dela irá nascer. 3. Maria
acha difícil esta mensagem e o anjo afirma que Deus fará e a sua prima
Isabel, embora velha, vai ter um filho que João se chamará.



11- IMACULADA, MARIA DE DEUS
       G     G7      C      Am     D         C       G  D7 
IMACULADA, MARIA DE DEUS, coração pobre acolhendo Jesus. 
       G             C   Am          D7                      G
Imaculada, Maria do povo, mãe dos aflitos que estão junto à cruz. 
             G7                    C
1. Um coração que era sim para a vida,
        D7                       G
um coração que era sim para o irmão,
        C           D7       G
um coração que era sim para Deus: 
 E7       Am       D7          G
Reino de Deus renovando este chão.

2. Olhos abertos pra sede do povo, passo bem firme que o medo desterra,
mãos estendidas que os tronos renegam: Reino de Deus que renova esta ter-
ra.

12- NASCEU-NOS HOJE UM MENINO
   Bm                  Em       F#            Bm
NASCEU-NOS HOJE UM MENINO e um filho nos foi dado,
                    Em          F#           Bm
Grande é este pequenino, Rei da Paz será chamado.
       Em         Bm        F#        Bm
/: Aleluia,   Aleluia, Aleluia, Aleluia! (bis)
               F#          Bm   Em       F#        Bm
1. Cantai, cantai, ao Senhor,  um canto novo, um louvor! 
         F#           Bm      Em     F#           Bm
Por maravilha tão grande,  um canto novo, um louvor! 

Em                   Bm    G        C#7        F#
Por tal vitória e poder,  um canto novo, um louvor! 
Em                Bm    G        F#         Bm
Por um amor tão fiel,  um canto novo, um louvor!

2. A salvação resplendeu Um canto novo, um louvor! Justiça apareceu Um
canto novo, um louvor! Toda a terra contemplou Um canto novo, um louvor!
Com alegria aplaudi Um canto novo, um louvor!

13- VINDE CRISTÃOS
 E                    B     E                   B     E
VINDE CRISTÃOS, vinde à porfia, hinos cantemos de louvor, hinos de paz e 
   B    E                   B      E       A E B7     E             B7
de alegria, hinos dos anjos do Senhor: Gló........ria a Deus nas alturas!
 E  A E B    E             B   E
Gló......ria a Deus nas altu..ras!

2.  Foi nesta noite venturosa do nascimento do Senhor, que anjos de voz
harmoniosa deram a Deus o seu louvor: 3. Vinde juntar-vos aos pastores,
vinde com eles a Belém! Vinde, corramos pressurosos: o Salvador, enfim,
nos vem!



14- OLHANDO A SAGRADA FAMÍLIA
     G                               D         G
/:OLHANDO A SAGRADA FAMÍLIA: Jesus, Maria e José
  Em                 D                   C        G
Saibamos fazer a partilha dos gestos de amor e de fé.:/
      E                  Am           
1. Maria, mãe santa e esposa exemplar. 
  D                  Bm
José, pai zeloso voltado a seu lar.
  Em                   Am
Jesus, filho amado em missão de salvar. 
   D                   C      G
Caminhos distintos num só caminhar.

2. Maria do sim, do amor doação. José, operário a serviço do pão. Jesus,
ocupado com sua missão. Três vidas distintas num só coração. 3. Se todas
as mães em Maria se acharem e todos os pais em José se espelharem. Se to-
dos os filhos em Cristo se olharem, serão mais família, quanto mais se
amarem.

15- AVE MARIA, AVE MARIA (HINO À MÃE DE DEUS)
D     G  Em      D  Bm     A    D   E  A    D
AVE MARIA,   AVE MARIA,   AVE MARIA, MÃE  DE  DEUS! 
        G  Em         D   Bm             A      D   A   D
Santa Maria,  Santa Maria,   protege, ó mãe, os filhos teus! 
                     Bm          A   D
1. És bendita entre todas as mulhe__res,
        F#m      G            A 
em teu ventre geraste o Salvador. 
        Em           A          Bm
Mãe de Deus, que mistério tão imenso! 
    D     A   D
Acolhido no amor.

2. Vem do céu esta escolha tão Divina, mas precisa de tua decisão. Mãe de
Deus, respondeste pelo mundo! Vem por ti a salvação. 3. Prontamente assu-
mes com coragem, a missão que o Pai te confiou. Mãe de Deus, és feliz
porque tu creste! E o Senhor te exaltou.

16- NAS TERRAS DO ORIENTE
     E           B                          E        A
NAS TERRAS DO ORIENTE, surgiu dos céus uma luz /:que vem brilhar sobre o 
 A       B                 E         A              E       B          E
mundo, e para Deus nos conduz.:/ Nasceu Jesus Salvador: Aleluia, aleluia!
  A                E       B          E
É Ele o Cristo Senhor: Aleluia, aleluia! 

2. Nasceu-nos hoje um menino, um Filho que nos foi dado. /:É grande e tão
pequenino, Deus forte é Ele chamado.:/ 3. Cantai com muita alegria, que
grande amor Deus nos tem! /:Pequeno, pobre, escondido, nasceu por nós em
Belém.:/

17- SENHOR, QUE VINDES VISITAR
    F                   Am                Dm                   Bb
SENHOR, QUE VINDES VISITAR VOSSO POVO NA PAZ, tende piedade de nós! 
    F    C7               F
Senhor, tende piedade de nós!
2.  Ó Cristo, que vindes salvar o que estava perdido, tende piedade de
nós! Ó Cristo, tende piedade de nós! 3. Senhor, que vindes criar um mundo
novo, tende piedade de nós! Senhor, tende piedade de nós!



18- SENHOR QUE VIESTES PARA PERDOAR
    A       C#m    D        C#m   Bm           A     D        E       A
SENHOR QUE VIESTES PARA PERDOAR, não para condenar, tende piedade de nós.
      A             Bm     C#m            Bm     C#m      D       A   (E)
/:Senhor, tende piedade de nós! Tende piedade de nós! Piedade de nós!:/

2. Cristo, que vos alegrais pelo pecador que se arrepende, tende piedade
de nós. /:Cristo, tende piedade de nós! Tende piedade de nós! Piedade de
nós!:/ 3. Senhor que muito perdoais a quem muito ama, sois misericórdia,
tende piedade de nós.  /:Senhor, tende piedade de nós! Tende piedade de
nós! Piedade de nós!:/

19- SENHOR, TENDE PIEDADE DOS CORAÇÕES ARREPENDIDOS
F                              C7         Dm   C7     F
SENHOR, TENDE PIEDADE dos corações arrependi----i----dos.
                 C                     Dm
Tende piedade de nós, tende piedade de nós!
                 C                     F 
Tende piedade de nós, tende piedade de nós!
2. Jesus, tende piedade dos pecadores tão humilhados.  3. Senhor, tende
piedade intercedendo por nós ao Pai!

20- SENHOR DÁ-ME DESSA ÁGUA
   A                                                    Bm
SENHOR, DÁ-ME DESSA ÁGUA, fonte de vida que sacia todo ser. 
    E
Senhor, dá-me dessa água, 
                                        A
que me dá forças quando a dor me faz sofrer. 
                                                              Bm
Senhor, dá-me dessa água, que me renova na missão de te anunciar. 
    E                                                 A
Senhor, dá-me dessa água, e abençoa quem comigo caminhar. 
          D       
/:Sou batizado, sou cristão e sou feliz! 
           A                      F#m
Sou missionário e onde vou levo Jesus. 
            E           D            A
A quem tem sede, minha mão vou estender, 
                    E                          A

como o braço de um rio, por onde passa, faz viver.:/

21- EU VI, EU VI, VI FOI ÁGUA A MANAR
    C                          G                                    C
EU VI, EU VI, vi foi água a manar. Do lado direito do Templo a jorrar.
                       F      G                   C
/:Amém, amém, amém, aleluia! Amém, amém, amém, aleluia!:/
2. E quantos foram por ela banhados, cantaram o canto dos que foram sal-
vos! 3. Louvai, louvai e cantai ao Senhor por que ele é bom e sem fim seu
amor!



22- GLÓRIA – salmodiado SEM repetição
  D      A           Bm  F#m           G         D               A D
GLÓRIA A DEUS NAS ALTU...RAS e paz na terra aos homens por ele amados. 
F#m                                                   Bm
1. Senhor Deus, rei dos céus, Deus Pai todo-poderoso: nós vos louvamos,
                   G                                   A
nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos. 
2. Nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Fi-
lho Unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. 3. Vós
que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pe-
cado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai,
tende piedade de nós. 4. Só vós sois o Santo, só vós, o Senhor, só vós, o
Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. 
   A  G D
5. A...mém.

23- PÃO E VINHO APRESENTAMOS COM LOUVOR 
       D           Em           A7
PÃO E VINHO APRESENTAMOS COM LOUVOR
                              D
e pedimos o teu Reino, vem Senhor!
          A7                    D   Bm
1. Pão e vinho repartidos entre irmãos, 
       Em         A           D
são o laço da unidade do teu povo. 
       G             A             D   Bm  
Nossas vidas são também pequenos grãos, 
       Em         A                D
que contigo vão formar o homem novo.
2. Eis aqui a nossa luta, dia a dia, pra ganhar com o trabalho o nosso
pão. Mas tu és o alimento da alegria, que nos pobres fortalece o coração.
3. 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.

24- QUE PODEREMOS AO SENHOR APRESENTAR
    D   G          B7          Em  
QUE PODEREMOS AO SENHOR APRESENTAR, 
  A         D          A              D
quando seu Filho de presente ele nos dá? 
          D7        G             B7         Em   
1. O infinito do universo e o sorriso das crianças. 
        A7          D            A           D
Nossas lutas e alegrias, nossas dores e esperanças. 
2.  Nossos campos que florescem, o suor de nossas mãos, e o trabalho do
operário que do trigo fez o pão. 3. Nossas vinhas cultivadas e cuidadas
com carinho, o labor do vinhateiro que da uva fez o vinho. 4. Pão e vinho
vão tornar-se Corpo e Sangue do Senhor, nossa vida também seja transfor-
mada em seu amor.



25- SABES, SENHOR
E        F#m        B7                     E   
SABES, SENHOR, o que temos é tão pouco pra dar.
          A           B7                           E
Mas este pouco nós queremos com os irmãos compartilhar.
       A           F#m     G#m        C#m          
1. Queremos nesta hora, diante dos irmãos,
     F#m       B7                  E      
comprometer a vida, buscando a união.
2. Sabemos que é difícil os bens compartilhar, mas com a Tua graça, Se-
nhor, queremos dar.

26- SANTO – imenso amor
 A      E      A      D            A    D            A
SANTO, SANTO, SANTO, SANTO É O SENHOR, céus e terra cantam seu imenso 
  E    A      E      A      D    E       A         E       A     D
amor. Santo, Santo, Santo, Santo é o Senhor. 2. E bendito seja Cristo 
      A    D               A               E 
Salvador, que em seu nome veio ser o Redentor.

27- SANTO – Santão
Am G   Am G   Am   G                    Am   
SANTO, SANTO, SANTO, Senhor Deus do universo.
   C       C#         C   C#
O céu e a terra proclamam  a
        C              G#           D#              C#           C
vossa glória. Hosana, hosana nas alturas. Hosana, hosana nas alturas. 
            Dm        G               C          Am
/:Bendito aquele que vem, que vem em nome do Senhor.
         Dm    G          C
Hosana, ho...sana nas alturas.:/

28- SANTO – Bendito 2x proclamam a vossa glória
D       A      Bm        G    A         A7 D
SANTO, SANTO, SANTO, Senhor Deus do universo.
D          A        Bm       G     A  A7  D
O céu e a terra proclamam a vossa gló___ria.
    G          D         A                A7          D   
/:Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor.:/

29- SANTO – sois vós Senhor nosso Deus (Ney Brasil II)
A              D  A       Bm      E7         D Bm A
SANTO, SANTO, SANTO SOIS VÓS, SENHOR, NOSSO DEUS! 
      A       E7       C#m   F#m    C#m    B7        E    E7
1. O céu e a terra procla...mam, proclamam a vossa gló...ria.
2. Hosana, hosana, hosana, hosana nas alturas. 3. Bendito o que vem, ben-
dito, em nome do Senhor!



30A- JERUSALÉM, POVO DE DEUS
       Cm  Fm       Cm   Fm      Cm    Fm        Cm
JERUSALÉM, POVO DE DEUS, Igreja Santa, levanta e vai,
 Ab        G                 Cm                    Fm      Cm
sobe as montanhas, ergue o olhar: lá no Oriente desponta o sol
Fm    Cm                      Bb        Eb              Cm
da alegria, que vem de Deus, aos filhos teus. Eis o teu dia!
   Cm      Gm   Cm              Gm        Cm
1. Louva, Jerusalém, louva o Senhor, teu Deus: tuas portas
Gm   Cm  Eb         F   Gm   Cm      F     Cm  Fm          G      Cm
reforçou e os teus abençoou, te cumulou de paz e o pão do céu te traz.
2. Sua Palavra envia, corre veloz sua voz. Da névoa desce o véu, unindo a
terra e o céu. As nuvens se desmancham, o vento sopra e avança.  3. Ao
povo revelou palavras de amor. A sua Lei nos deu e o Mandamento seu; com
ninguém fez assim, amou até o fim. 4. A Virgem mãe será. Um Filho à luz
dará. Seu nome, Emanuel: “Conosco Deus” do céu. O mal desprezará, o bem
escolherá. 5. Ao Pai do céu louvemos e ao que vem, cantemos; e ao Divino,
então, a nossa louvação! Os Três, que são um Deus, exalte o povo seu!

30B- OUÇO UMA VOZ, LÁ NO DESERTO, a gritar: “Uma estrada preparai para o
Senhor! Endireitai os seus caminhos, pois, ele vem e logo mais avistareis
o Salvador!”

30C- ELE VIRÁ COM UMA PÁ na sua mão. Ele virá para limpar o seu terreiro!
Tudo o que é palha, num fogo eterno, irá queimar; o trigo bom vai reco-
lher no seu celeiro!

31- QUANDO TEU PAI REVELOU O SEGREDO 
  G                                  B7
QUANDO TEU PAI REVELOU O SEGREDO à Maria, 
 C                                   G
que, pela força do Espírito, conceberia 
Am                                    G     Em 
a ti, Jesus, ela não hesitou logo em responder: 
 A                                               D 
“Faça-se em mim, pobre serva, o que a Deus aprouver!” 
 G                                          B7
Hoje, imitando a Maria, que é a imagem da Igreja, 
 C                                    G
nossa família outra vez te recebe e deseja, 
Am                                    G             Em
cheia de fé, de esperança e de amor, dizer “sim” a Deus. 
       C           D         G
“Eis aqui os teus servos, Senhor!” 
       Em      B7             C         G          C         B7
Que a graça de Deus cresça em nós sem cessar! E de ti, nosso Pai,
          C      D        G          Em         D   D7       G
venha o Espírito Santo de Amor, pra gerar e formar Cristo em nós.
2.  Por um decreto do Pai, ela foi a escolhida para gerar-te, ó Senhor,
que és a origem da vida; cheia do Espírito Santo no corpo e no coração,
foi  quem  melhor  cooperou  com  a  tua  missão.  Na  comunhão  recebemos  o
Espírito Santo. E vem contigo, Jesus, o teu Pai sacrossanto; vamos agora
ajudar-te no plano da salvação: “Eis aqui os teus servos, Senhor!” 3. No
coração de Maria, no olhar doce, e terno, sempre tiveste na vida um apoio
materno. Desde Belém, Nazaré, só viveu para te servir; Quando morrias na
cruz, tua Mãe estava ali. Mãe amorosa da Igreja, quer ser nosso auxílio.
Reproduzir no cristão as feições de seu Filho. Como ela fez em Caná, nos
convida a te obedecer: “Eis aqui os teus servos, Senhor!”



32- DA CEPA BROTOU A RAMA
      Em            B                       Em       E            Am
/: DA CEPA BROTOU A RAMA, da rama brotou a flor, da flor nasceu Maria, de
  Em     B   Em            Am        D7         G        C        F#
Maria o Salvador.:/ 1. O Espírito de Deus sobre ele pousará. De saber, de
        B                    Em        Am           D          G
entendimento este espírito será. De conselho e fortaleza, de ciência e de
  C        F#         B                      Em
temor, achará sua alegria no temor do seu Senhor.
2. Não será pela ilusão do olhar, do ouvir dizer, 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. 3. A palavra de sua
boca ferirá o violento e o sopro de seus lábios matará o avarento... A
justiça é o cinto que circunda a sua cintura e o manto da lealdade é a
sua vestidura. 4. Neste dia, neste dia o incrível, verdadeiro, coisa que
nunca se viu, morar lobo com cordeiro… a comer do mesmo pasto tigre, boi,
burro e leão, por um menino guiados se confraternizarão.

33- QUANDO O DIA DA PAZ RENASCER
          E      A       E                         A         E
QUANDO O DIA DA PAZ RENASCER, quando o sol da esperança brilhar, eu vou
    B
cantar. Quando o povo nas ruas sorrir e a roseira de novo florir,
           E                      A         E              
eu vou cantar. Quando as cercas caírem no chão, quando as mesas se
   A         E              B
encherem de pão, eu vou cantar. Quando os muros que cercam os jardins,
                                       E
destruídos, então os jasmins vão perfumar.
                B          A        E     B        E
/:Vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo.
             B          A         E      B        E
No olhar do homem a certeza do irmão: reinado do povo.:/
2. Quando as armas da destruição, destruídas em cada nação, eu vou so-
nhar. E o decreto que encerra a opressão assinado só no coração vai
triunfar. Quando a voz da verdade se ouvir e a mentira não mais existir,
será, enfim, tempo novo de eterna justiça, sem mais ódio, sem sangue ou
cobiça, vai ser assim.

34- NO PRESÉPIO PEQUENINO 
     G           Am           D7           G 
NO PRESÉPIO PEQUENINO, Deus é hoje nosso irmão.
                      Am           D7
E nos dá seu Corpo e Sangue nesta santa comunhão. 
                                    Am
1. Para os homens que erravam nas trevas,
       D7                  G
lá do céu resplandece uma luz. 
      Em                 Am         D7                 G
Hoje Deus visitou nossa terra e nos deu o seu Filho Jesus. 
2. Duma flor germinada na terra, fecundada por sopro de Deus, hoje um
novo começo desponta e se abraçam a terra e os céus.  3. Boas Novas de
grande alegria, mensageiros do céu vêm cantar, e aos pastores um anjo
anuncia: “Deus nasceu em Belém de Judá”. 4. Para nós nasceu hoje um meni-
no, do seu povo ele é Salvador. Glória a Deus no mais alto dos céus, paz
aos homens aos quais tanto amou.



35- CRISTÃOS, VINDE TODOS
      F          C      F    Bb       F    C
CRISTÃOS, VINDE TODOS, com alegres   cantos, 
     Dm          C        F  C    G  C
Oh!  Vinde, oh! Vin__de  a__té    Belém. 
F  Gm        C  F  A7    Dm          G    C
Vede     nascido, vosso rei     e___ter___no.
    F                      Dm          G    C
Oh! Vinde a_do_remos, Oh! Vinde a__do__re__mos, 
     Bb          C   F   C  F
Oh! Vinde adoremos o Sal_va_dor.
2. Humildes pastores deixam seus rebanhos E alegres acorrem ao rei do
céu. Nós, igualmente, cheios de alegria. 3. O Deus invisível de eternal
grandeza, Sob véus de humildade, podemos ver. Deus pequenino, Deus envol-
to em faixas! 4. Nasceu em pobreza, Repousando em palhas, O nosso afeto
lhe vamos dar. Tanto amou-nos! Quem não há de amá-lo?  5. A estrela do
Oriente conduziu os Magos E a este mistério envolve em luz. Tal clarida-
de, também, seguiremos.

36- O VERBO DE DEUS SE FEZ CARNE
     C                    G    F      G        C  
/:O VERBO DE DEUS SE FEZ CARNE e habitou entre nós!:/ 1. Sou no mundo o 
                     F C      Am                          G           C
pão vivo descido do cé.u. Viverá para sempre quem dele comer. Eu sou Deus 
                          F  C                            G        C
escondido por trás desse vé..u, alimento que salva e que faz renascer.
2. Vossos pais no deserto comeram maná: saciou, mas não pôde suas vidas
guardar. Quem comer minha ceia jamais morrerá e na glória do Pai há de
ter um lugar. 3. Como o Pai me enviou e é por ele que eu vivo, quem comer
o meu corpo, por mim viverá. Nesta Nova Aliança que eu faço e cultivo,
quem de mim se alimenta, ressuscitará.

37- ENTÃO DA NUVEM LUMINOSA
E                  C#m 
ENTÃO, DA NUVEM LUMINOSA 
  F#m           B
dizia uma voz:
            F#m     B7
"Este é meu filho amado,           
                         E
escutem sempre o que ele diz!"
   C#m                            F#m
1. Transborda um poema do meu coração:
F#m7                                  B
Vou cantar-vos, ó rei, esta minha canção.
2. Sois tão belo, o mais belo entre os filhos dos homens! Porque Deus,
para sempre, vos deu sua benção.  3. Levai vossa espada de glória no
flanco, herói valoroso, no vosso esplendor. 4. Saí para a luta no carro
de guerra em defesa da fé, da justiça e verdade! 5. Vosso trono, ó Deus,
é eterno, sem fim; vosso cetro real é sinal de justiça. 6. Vós amais a
justiça e odiais a maldade. É por isso que Deus vos ungiu com seu óleo.
7. Cantarei vosso nome de idade em idade, para sempre haverão de louvar-
vos os povos!



38- A TI, Ó DEUS, NÓS VIMOS LOUVAR
         Em        B7                    D                    Em
A TI, Ó DEUS, NÓS VIMOS LOUVAR! A ti, Senhor, nós vimos proclamar! A 
       E                Am                 Em             B7    Em
humanidade, ó Pai, te venera, louvam-te os anjos, cantam céus e terra! A 
             B7                         D                   Em
ti celebram santos apóstolos, louvam também sem conta os profetas, em 
         E                Am                   Em          B7       Em
brancas vestes cantam os mártires e por toda a terra testemunha a Igreja!
                            B7                              Em  Am
Santo, Santo, Santo é o Senhor! Santo, Santo, Santo é o Senhor! Terra e 
         D      G              Em      B7
céus repletos, terra e céus repletos, terra e céus repletos do teu 
       E   Am               D      G              Em      B7
esplendor! Terra e céus repletos, terra e céus repletos, terra e céus 
                         Em
repletos do teu grande amor!
2. Cristo Jesus, tu és Rei da glória, do Pai celeste a cópia mais fiel!
Tu, que vieste nos libertar, por um seio virgem trocas mesmo o céu! Homem
tu és, sim, és companheiro. Pelo Espírito já foste ungido para abrir os
olhos dos cegos, tu és Boa Nova para os oprimidos! 3. Morres na cruz por
causa do Reino, ressuscitaste ao terceiro dia, ao céu subiste e junto do
Pai, tu és o Caminho, a Verdade e a Vida! Do céu mandaste copiosa graça,
força maior que hoje nos anima, que nos ajunta em comunidade, que coisa
bonita, coisa mais divina! 4. Ele virá, Jesus, sim, virá, como Juiz o
mundo julgará… Quem nos irmãos a ele serviu, para este as portas do céu
já abriu! Nós te pedimos, salva teu povo, que tu remiste pela tua cruz;
quem nesta terra ao Reino servir, reine com teus santos lá na tua luz.

39- TE LOUVO, MEU SENHOR
    C                         F          G
TE LOUVO, MEU SENHOR, pois olhaste para mim,
   C                      F
caídos e humilhados têm sempre 
         G      Em            Am
o teu favor. Se eu não tinha nada,
    F            G    Em          Am
bastou-me dizer sim: és o meu socorro, 
     F              G
meu Deus, meu Salvador. 
      C          C7     F                 C                   G
Teu amor sempre faz maravilhas. A quem se faz menor, estendes tua mão; 
      C           C7       F                C                G    C
És a luz dos teus filhos e filhas, vigor de quem não fecha o coração.
2. Te louvo, meu Senhor, o teu nome é sem igual, fizeste grandes coisas
em mim que nada sou. O teu nome é Santo, superas todo o mal e, onde
houver bondade, tua mão já transbordou.  3. Te louvo, meu Senhor, pois
assim é teu poder: dispersa os prepotentes, acolhe quem sofreu. Fere os
poderosos, mas nutre e faz crescer quem se reconhece pequeno filho teu.



40- BENDITO O DEUS DE ISRAEL
   D                 F#m            G         D 
BENDITO O DEUS DE ISRAEL que a seu povo visitou 
   F#m            Bm      D             A
e deu-nos libertação, enviando um Salvador, 
      Em           D         A         D
/:da casa do rei Davi, seu ungido servidor.:/
2. Cumpriu a voz dos profetas desde os tempos mais antigos, quis libertar
o seu povo do poder dos inimigos, /:lembrando-se da Aliança de Abraão e
dos antigos.:/ 3. Fez a seu povo a promessa de viver na liberdade, sem
medos e sem pavores dos que agem com maldade /:e sempre a ele servir na
justiça e santidade.:/ 4. Menino, serás profeta do Altíssimo Senhor, pra
ir à frente aplainando os caminhos do Senhor, /:anunciando o perdão a um
povo pecador.:/ 5. É Ele o Sol Oriente que nos veio visitar. Da morte, da
escuridão, vem a todos libertar. /:A nós, seu povo remido para a paz faz
caminhar.:/ 6. Ao nosso Pai demos glória e a Jesus louvor também. Louvor
e glória igualmente, ao Espírito que vem. /:Que nosso louvor se estenda
hoje, agora e sempre. Amém!:/

41- NOITE FELIZ!
 A                        E         A
NOITE FELIZ! Noite feliz! O Senhor, Deus de amor, 
D              A             D             A
pobrezinho nasceu em Belém. Eis na lapa Jesus, nosso bem. 
E                  A             E        A
Dorme em paz, ó Jesus! Dorme em paz, ó Jesus!
2. Noite feliz! Noite feliz! Ó Jesus, Deus da luz, quão afável é teu co-
ração, que quiseste nascer nosso irmão /:e a nós todos salvar!:/ 3. Noite
feliz! Noite feliz! Eis que no ar vem cantar aos pastores os anjos do
céu, anunciando a chegada de Deus, /:de Jesus Salvador!:/

42- MARIA, MÃE DOS CAMINHANTES
   G   D             G    G7  C    G          D
MARIA, MÃE DOS CAMINHANTES, ensina-nos a caminhar. 
     G     D        Em              C     D        G
Nós somos todos viandantes, mas é difícil sempre andar! 
                       D                     G
1. Fizeste longa caminhada para servir a Isabel, 
                       D                       G
sabendo-te de Deus morada, após teu sim a Gabriel.
2. Depois de dura caminhada, para a cidade de Belém, não encontraste lá
pousada; mandaram-te passar além. 3. Com fé, fizeste a caminhada, levando
ao templo teu Jesus, mas lá ouviste da espada, da longa estrada para a
cruz.

43- AGORA, SENHOR, PODES DEIXAR 
  A       Em7           A       A7    D           A
AGORA, SENHOR, PODES DEIXAR partir em paz teu servidor,
     D          A7          D            E               A
porque os meus olhos já contemplam, da salvação o resplendor.
                  E                 A
Segundo a tua palavra vi a tua salvação;
                      E                        A
Manda em paz teu servidor, no fulgor do teu clarão.
2. Pra todos os povos preparaste a salvação que resplendeu, a luz que
ilumina as nações todas, a glória deste povo teu! Glória ao Pai, glória
ao Menino, Deus que veio e Deus que vem; glória seja ao Divino, que nos
guarde sempre. Amém!



44- BRILHE A VOSSA LUZ
C                               G
BRILHE A VOSSA LUZ, brilhe para sempre. 
                                  C
Sejam luminosas vossas mãos e as mentes. 
   F             C    G              C
/:Brilhe a vossa luz, brilhe a vossa luz!:/ 
                      G                  C
1. Vós sois a luz do mundo, a todos aclarai! 
                 G                    C
Afugentando as trevas, ao Pai glorificai!
2. A vossa luz é o Cristo que dentro em vós está: via, verdade e vida,
ele vos guiará!  3. Rompendo o jugo iníquo, banindo a opressão, a vossa
luz rebrilha e as trevas fugirão!  4. Ninguém a luz acende deixando-a
esconder. Vossa luz ilumine, faça a vida vencer.

45- MISERICORDES SICUT PATER
Am          F     Gsus4  G   C     F       Dm      Esus4   E  Am
Cm          Ab    Bbsus4 Bb  Eb    Ab      Fm      Gsus4   G  Cm
     MISERICORDES SI-----CUT PATER.   MISERICORDES SI-----CUT PATER. (2x)
    Am                Am7            Dm6/A          F   G   C    Am  Dm   Dm/F  Esus4 E
    Cm                Cm7            Fm6/C          Ab  Bb  Eb   Cm  Fm   Fm/Ab Gsus4 G
1. Demos graças ao Pai, porque é bom – “in ae-ter--num misericordia e--ius”
  Am     F/A7           G                  F   G   C    Am  Dm   Dm/F  Esus4 E
  Cm     Ab/C           Bb                 Ab  Bb  Eb   Cm  Fm   Fm/Ab Gsus4 G
Criou o mundo com sabedoria – “in ae-ter--num misericordia e--ius”!
  Am         Am7        Dm6/A             F   G   C    Am  Dm   Dm/F  Esus4 E
  Cm         Cm7        Fm6/C             Ab  Bb  Eb   Cm  Fm   Fm/Ab Gsus4 G
Conduz seu povo na história – “in ae-ter--num misericordia e--ius”!
  Am        F/A              G                 F   G   C    Am  Dm   Dm/F  Esus4 E
  Cm        Ab/C             Bb                Ab  Bb  Eb   Cm  Fm   Fm/Ab Gsus4 G
Perdoa e acolhe os seus filhos –  “in ae-ter--num misericordia e--ius”!
2. Demos graças ao Filho, luz das gentes –  “in aeternum misericordia eius”!
Amou-nos com um coração de carne
Dele recebemos, a ele nos doamos
O coração se abra a quem tem fome e sede
3. Peçamos ao Espírito os sete santos dons – “in aeternum misericordia eius”!
Fonte de todo bem, dulcíssimo alívio
Por ele confortados, ofereçamos conforto
O amor espera e tudo suporta
4. Peçamos a paz ao Deus de toda paz – “in aeternum misericordia eius”!
A terra espera o Evangelho do Reino
Graça e alegria a quem ama e perdoa
Serão novos os céus e a terra
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