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Deus se faz
nosso irmão
Cantos para a Novena de Natal
Coletânea
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01. A luz virá
Letra e Música: João Paulo Ramos Durães
Arranjo vocal: Daniel de Angeles

A luz virá, a luz virá
E resplandecerá um novo dia!
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02. Ó Luz, que vieste ao mundo
Calmo com sentimento

Letra e música: Frei Telles Ramon, O. de Maria
Arranjo vocal: Daniel De Angeles

Ó Luz, que vieste ao mundo pra nos iluminar.
Que o teu amor profundo a paz nos venha dar.
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03. Eis que de longe vem o Senhor
Letra: Is 30, 27-29; Sl 80
Música: Reginaldo Veloso

Refrão:
Eis que de longe vem o Senhor,
para as nações do mundo julgar.
E os corações alegres estarão,
como numa noite em festa a cantar.
1. Do Egito uma vinha
arrancaste com amor;
com cuidado a replantaste,
fundas raízes lançou
e por sobre a terra toda
sua sombra se espalhou.

3. Senhor Deus, ouve, escuta:
do teu povo és o Pastor,
do teu trono de bondade
faze-nos ver o esplendor.
Teu poder desperta e vem,
vem salvar-nos, ó Senhor.

5. E a vinha que plantaste,
já não vens mais visitar?
O cuidado de tuas mãos
já nem queres mais olhar?
Desgalhada, murcha e seca,
desse jeito vais deixar?

2. Mas, Senhor, o que fizeste?
Por que teu amor se agasta?
Derrubaste as suas cercas,
todo mundo agora passa,
cada um invade e rouba,
quebra os ramos e devasta.

4. Até quando estarás
indignado contra a gente?
Até quando o pão da dor
comerá amargamente
este povo, que tornaste
dos vizinhos o joguete?

6. Sobre o povo que criaste
tua mão forte estende,
tua face sobre nós,
resplender faze clemente.
Restaurar-nos vem, Senhor,
vem salvar a tua gente.
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04. Senhor, vem salvar teu povo
Letra e Música: Padre José Weber, svd

1. Senhor, vem salvar teu povo
das trevas da escuridão.
Só Tu és nossa esperança,
és nossa libertação.

2. Contigo o deserto é fértil,
a terra se abre em flor;
Da rocha brota água viva,
da terra nasce esplendor.

Refrão:
||:Vem, Senhor, vem nos salvar!
Com teu povo vem caminhar! :||

3. Tu marchas à nossa frente,
és força, caminho e luz.
Vem logo salvar teu povo,
não tardes, Senhor Jesus.
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05. Nosso Deus viu que o tempo chegou
Letra: J. Thomas Filho
Música: Frei Fabreti
Fox

1. Nosso Deus viu que tempo chegou
E uma Virgem lhe disse que sim.
Vem, que um menino chorou
Entre as palhas assim: é Natal!

2. O poder fez as contas, porém
Para ter a certeza na mão.
Mas nem notou que em Belém
Encontramos o irmão, é Natal!

Refrão:
Gloria a Deus no mais alto dos céus
e que os homens encontrem Belém,
Tragam seus olhos sem véus,
Reconheçam também: é Natal, Natal!

3. Um menino nasceu, vamos lá!
E quem viu foi correndo e contou:
Na manjedoura ele está,
Deus-conosco chegou. É Natal!
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06. Nasceu, hoje, em Belém
Marcha Rancho moderada

Refrão
Nasceu, hoje, em Belém o Rei do mundo:
o Salvador. Anunciado por Gabriel.
Jesus, nosso Deus e Senhor.
A glória do Verbo se faz luzeiro eterno
que traz a nós da vida o calor.
1. Nesta noite despontou a grande Estrela:
o Cristo, Verbo eterno encarnado.
2. De Maria nos vez hoje a Alegria
que tanto esperamos com amor.
3. Alegremo-nos com todo o universo
pois, hoje nos nasceu o Salvador.

Letra: Frei Telles Ramon, O. de M.
Música: Daniel De Angeles
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07. Acendamos a lamparina
Guarânia estilo andino

Refrão:
Acendamos a lamparina,
acendamos a lamparina.
Sentinela a vigiar:
logo o Senhor virá,
logo o Senhor virá.
Deus-Conosco: luz a brilhar.
Deus-Conosco: luz a brilhar!
Solo Recitativo:
Eis que já se avista a salvação chegando.
Vem aclarando nossa escuridão o Senhor da luz!

Letra e arranjo vocal: Frei Telles Ramon, O. de M.

Música: Pe. Eliomar Ribeiro, SJ e Rafael Meneses
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08. Aleluia! Vem mostrar-nos, ó Senhor
Letra e Música: Reginaldo Veloso

Refrão:
Aleluia, aleluia! Aleluia, aleluia!
1. Vem mostrar-nos, ó Senhor
Vem mostrar-nos, ó Senhor
Tua grande compaixão
Tua grande compaixão
Dá-nos tua salvação
Dá-nos tua salvação

3. 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!

2. 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”!

4. Uma virgem conceberá
Uma virgem conceberá
E um filho nos dará
E um filho nos dará
Deus conosco, Emanuel!
Deus conosco, Emanuel!
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09. Aleluia, aleluia, aleluia!
Letra: Maria de Fátima de Oliveira
Música: Folclórica

Refrão:
||: Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia :||
1. Ó Senhor, abre os ouvidos
do teu povo aqui presente,
para ouvir a boa nova
e guardá-la fielmente!

2. A palavra, qual semente,
vai cair nos corações.
Que sejamos boa terra,
dando frutos: cem por um.
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10. Aleluia! Quem diria
Letra: J. Thomaz Filho
Música: Frei Fabreti

Refrão:
Aleluia! Quem diria!
Boa-Nova é encontrar um menino!
Aleluia! Quem diria!
Partilhando do nosso destino!
1. Ja nasceu nos mostrando outro jeito
De plantar novamente a harmonia,
De viver, de acolher o desfeito.
Vem chegando da periferia!
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11. Pelas estradas da vida
Letra e Música: M. Espinosa

1. Pelas estradas da vida,
nunca sozinho estás.
Contigo pelo caminho,
Santa Maria vai.

3. Mesmo que digam os homens,
tu nada podes mudar
luta por um mundo novo
de unidade e paz.

Refrão:
||: Ó vem conosco, vem caminhar,
Santa Maria vem. :||

4. Se parecer tua vida
inútil caminhar,
lembra que abres caminho,
outros te seguirão.

2. Se pelo mundo os homens,
sem conhecer-se vão,
não negues nunca a tua mão
a quem te encontrar.
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12. Família, vive a tua missão
Letra e Música: Dom Pedro Guimarães Brito

Refrão:
Sagrada Família de Nazaré,
Maria, Jesus e José,
Modelo perfeito de doação,
ajude as famílias em sua missão.
1. Aminha missão é gerar nova vida,
viver o perdão e amar sem medida,
partilhar a vida e repartir o pão:
um par de alianças num só coração.

4. Há vidas morrendo antes de nascer!
Mulheres e homens precisam saber
brincar de criança, de jovem e velho,
servindo a vida, à Luz do Evangelho.

2. Do ventre materno por amor nasci,
nos braços paternos andei e cresci,
no beijo e abraços e no aperto de mão
revivo a origem da minha missão.

5. Família é a fonte da fraternidade,
é porta aberta ao amor de verdade.
No berço da vida se aprende a lição:
amores de todos na mesma missão!

3. Família é festa, comunhão e amor,
imagem humana de Deus criador:
recriando a vida e vivendo a paixão,
unida pra sempre na mesma missão.

6. Ao pai que a vida por amor me deu,
à mãe que em dores já me concebeu;
ao filho que trago no meu coração,
oferto contente a minha oração.
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13. Maria, Missionária de Deus
Letra: Dom Pedro Brito Guimarães
Música: Telmo José Tomio, OSM

1. Um dia em Nazaré
Sonhou contigo José
E o anjo anunciou:
“Serás Mãe do Salvador!”
E hoje esta é a nossa missão:
||: Fazer feliz nosso irmão! :||

2. Um dia lá em Belém,
Sinal prá Jerusalém,
Nasceu Jesus, Deus - Menino,
E o humano se torna divino,
E assim esta é a nossa missão:
||: Fazer feliz nosso irmão! :||

4. Um dia em Jerusalém,
A força de Deus que nos vem,
No Espírito Santo desceu,
E o mundo se converteu.
E, enfim esta é a nossa missão:
||: Fazer feliz nosso irmão! :||

Refrão:
Maria Imaculada
Senhora da Conceição
Nas lutas da caminhada:
É nosso o teu coração.

3. Um dia lá em Caná,
A Mãe vê o vinho faltar...
Revelar o caminho da fé:
“Fazer o que Jesus disser!”
E ainda esta é a nossa missão:
||: Fazer feliz nosso irmão! :||

5. Um dia aos pés de uma cruz,
Morrendo, teu Filho Jesus,
A Mãe deu a nós como oferta,
As portas do céu são abertas.
Também esta é a nossa missão:
||: Fazer feliz nosso irmão! :||
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14. Noite Feliz
Letra: D.R.
Música: Franz Gruber

1. Noite feliz! Noite feliz!
Ó Senhor, Deus de amor,
Pobrezinho nasceu em Belém
Eis na Lapa Jesus, nosso bem
||: Dorme em paz, ó Jesus! :||

2. Noite feliz! Noite feliz!
Ó Jesus, Deus da luz,
Quão afável é teu coração
Que quiseste nascer nosso irmão
||: E a nós todos salvar :||

3. Noite feliz! Noite feliz!
Eis que no ar, vêm cantar
Aos pastores os Anjos do Céu
Anunciando a chegada de Deus
||: De Jesus Salvador :||

