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Comentário sobre o repertório 

 

Estamos vivenciando o Tempo do Advento, marcado por quatro domingos nos quais nos 

preparamos para a vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo na história, na Igreja e em toda a 

humanidade, trazendo a paz e a salvação. É, assim, um tempo de vigilante oração e de 

alegre esperança. Por isso, não conta com o hino do Glória e o ritmo dos instrumentos se 

suaviza. Contudo, não estamos num tempo de profunda penitência como a Quaresma, de 

modo que nossos cantos devem refletir a alegre espera que vivenciamos. Os dois 

primeiros domingos do Advento nos convidam à preparação para a segunda vinda 

gloriosa de Cristo, na qual irá “julgar os vivos e os mortos, e o seu Reino não terá fim”. Já 

no terceiro e quarto domingo nos dirigimos para a vinda natalícia de Cristo, em Belém, 

como o Emanuel, Deus-conosco.  

 

A pedagogia de selecionar um repertório básico de cantos é que permite aos fiéis uma 

vivência espiritual cada vez mais intensa do mistério celebrado. É a reserva que se faz de 

um canto para determinado tempo que lhe permite criar o clima próprio e desejado. O que 

vale para a escolha de qualquer repertório litúrgico musical vale também para o Advento: 

inspirar-se nos textos bíblicos e litúrgicos das celebrações. Não se trata de algo casual, 

pois a escolha dos cantos para um domingo tem plena relação com o mistério do Tempo 

como um todo. Por isso trazemos essa apostila, feita a partir de um mergulho nos textos e 

na mística desse Tempo, para proporcionar a vivência mais frutuosa do mistério do 

Advento e de cada um de seus domingos. 

 

Para a maioria dos cantos ditos do Ordinário – nesse caso o Ato Penitencial, o Santo e o 

Cordeiro – e também o da Coroa do Advento e o Aleluia, foram selecionadas as mesmas 

melodias para todos os domingos do Tempo. O mesmo vale para a terceira sugestão de 

canto de entrada (“Senhor vem salvar teu povo”) e de comunhão (“As colinas vão ser 

abaixadas”). Para os demais ritos, apresentamos duas opções de cantos que variam em 

cada semana. Em todo caso, cabe à equipe escolher tão somente uma delas para 

executar em cada rito. 

 

Chegamos ao 4º e último Domingo do Advento, anúncio da encarnação de Deus no povo 

que veio preparando e organizando por gerações. Essa morada entre os homens 

prometida a Davi tem sua primeira pedra viva na Virgem Maria que, através de seu “faça-

se em mim” (Lc 1,38), “apresentou-se para a missão”, como nos cantos de comunhão e 

de final. O canto de entrada, pela nossa súplica “vem ao nosso mundo, vem”, destaca o 

quão próximo está Emanuel, que “de Maria nacerá”. Enquanto no ofertório e na antífona 

do aleluia demonstramos nossa disponibilidade para nos entregarmos a Deus, assim 

como a Virgem Maria apresentou-se como “a serva do Senhor” (Lc 1,38). 

 

Os cantos aqui elencados são sugestões feitas a partir dos Hinários de Advento e Natal 

da nossa Paróquia (disponível gratuitamente no site) e da nossa Arquidiocese (disponível 

para compra na Cúria).  
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1. Como o Sol nasce da aurora (Entrada) (Paróquia, Natal, n. 6) 

Áudio: www.drive.google.com/file/d/1npWQoAV4tNwZ3OtwDCtUIDNbDPGEjziH 

 

 

  

http://www.drive.google.com/file/d/1npWQoAV4tNwZ3OtwDCtUIDNbDPGEjziH


5 
 

2. Céus, deixai cair o orvalho (Entrada) (Arquidiocese, Natal, n. 15) 

Áudio: www.youtube.com/watch?v=b0Hczh5UjBs  

 

 

  

http://www.youtube.com/watch?v=b0Hczh5UjBs
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3. Senhor vem salvar teu povo (Entrada) (Paróquia, Natal, n. 2) 

Áudio: www.drive.google.com/file/d/1DjbvrfiJ6qXhwLUTHt0kxkHPvdog7QQT (Arquidiocese, Natal, n. 7) 

 

 

 

 

  

http://www.drive.google.com/file/d/1DjbvrfiJ6qXhwLUTHt0kxkHPvdog7QQT


7 
 

4. Uma vela acendemos (Coroa do Advento) (Paróquia, Natal, n. 7) 

Áudio: www.drive.google.com/file/d/1FoeqMApJQTEJopHz82EHmpKgqDhg121s 

 

 

 

  

http://www.drive.google.com/file/d/1FoeqMApJQTEJopHz82EHmpKgqDhg121s
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5. A Luz virá (Coroa do Advento) (Arquidiocese, Natal, n. 1) 

Áudio: www.youtube.com/watch?v=LgevD3yjzqE 

 

 

 

  

http://www.youtube.com/watch?v=LgevD3yjzqE
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6. Senhor, que viestes ao mundo para nos salvar (Ato Penitencial) (outros) 

Áudio: www.youtube.com/watch?v=iOSvs-dLLD8 

 

 

  

http://www.youtube.com/watch?v=iOSvs-dLLD8
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7. Eu confesso (Ato Penitencial) (Arquidiocese, Ordinário, n. 2) 

Áudio: www.youtube.com/watch?v=6oLm6Xtn6Uo 

 

 

  

http://www.youtube.com/watch?v=6oLm6Xtn6Uo
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8. Melodia 1 (Salmo) (outros) 

Áudio: www.youtube.com/watch?v=_qkUciMUHJY 

 

  

http://www.youtube.com/watch?v=_qkUciMUHJY
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9. Melodia 2 (Salmo) (outros) 

Áudio: www.youtube.com/watch?v=jAWFQQqy22I 

 

  

http://www.youtube.com/watch?v=jAWFQQqy22I
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10. Melodia 1 (Aclamação ao Evangelho) (Paróquia, Natal, n. 18) 

Áudio: www.drive.google.com/file/d/1h27HGv6y52ye6J8aJSBHF_LRVjoBMJNr 

 

  C C7 F     C   G7  C  

Ale - luia, Ale - lu - ia. (bis) 

 

 C     C7                 F  

Eis a serva do Senhor 

 C                    G7            C  

cumpra-se em mim tua palavra! 

 

 

  C C7 F     C   G7  C  

Ale - luia, Ale - lu - ia. (bis) 

 

 

Obs: mesma melodia de “No princípio era a palavra” porém com a antífona do dia. 

 

  

http://www.drive.google.com/file/d/1h27HGv6y52ye6J8aJSBHF_LRVjoBMJNr
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11. Melodia 2 (Aclamação ao Evangelho) (Arquidiocese, Natal, n. 18) 

Áudio: www.drive.google.com/file/d/1p1P4lT682V_djSmE1P7qAcOgbdZGY2-R 

 

 

 

 

 

  

http://www.drive.google.com/file/d/1p1P4lT682V_djSmE1P7qAcOgbdZGY2-R
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12. Senhor, Te oferecemos o caminho (Ofertório) (Paróquia, Natal, n. 61) 

Áudio: www.drive.google.com/file/d/1WRZnQpw6VUxqE6V3S_zjpK1ke7pxDcnN 

 

 

  

http://www.drive.google.com/file/d/1WRZnQpw6VUxqE6V3S_zjpK1ke7pxDcnN
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13. As nossas mãos se abrem (Ofertório) (Arquidiocese, Natal, n. 21) 

Áudio: www.youtube.com/watch?v=ZUOTrpCuZcI 

 

 

  

http://www.youtube.com/watch?v=ZUOTrpCuZcI
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14. Santo, Santo, Santo, Senhor Deus... (Santo) (Paróquia, Natal, n. 27) 

Áudio: www.drive.google.com/file/d/1EHisLBHcsCjEJ6tvqlDKdC4L7Xbsni2H 

 

 

  

http://www.drive.google.com/file/d/1EHisLBHcsCjEJ6tvqlDKdC4L7Xbsni2H
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15. Santo II (Santo) (Arquidiocese, Ordinário, n. 23) 

Áudio: www.drive.google.com/file/d/1yhGkxl53dtCCdObCOy3iVmJJG9Ny_xmp/view 

 

 

  

http://www.drive.google.com/file/d/1yhGkxl53dtCCdObCOy3iVmJJG9Ny_xmp/view
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16. Cordeiro de Deus II (Cordeiro) (Arquidiocese, Ordinário, n. 36) 

Áudio: www.youtube.com/watch?v=etBuizsyrfY 

 

 

 

 

Obs: A segunda sugestão é rezá-lo. 

  

http://www.youtube.com/watch?v=etBuizsyrfY
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17. Quando teu Pai revelou (Comunhão) (Paróquia, Natal, n. 33) 

Áudio: www.drive.google.com/file/d/1mA8IvJ7zxGkn-IgVohisEhc4LIy5FjOn 

 

  

http://www.drive.google.com/file/d/1mA8IvJ7zxGkn-IgVohisEhc4LIy5FjOn
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18. A minh’alma engrandece o Senhor (Comunhão) (Arquidiocese, Natal, n. 28) 

Áudio: www.youtube.com/watch?v=YKZWD545baA 

 

 

  

http://www.youtube.com/watch?v=YKZWD545baA
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19. As colinas vão ser abaixadas (Comunhão) (Paróquia, Natal, n. 31) 

Áudio: www.drive.google.com/file/d/1OmI5JyfGnUFbmhySa67DLKkrcQfh_T-L  (Arquidiocese, Natal, n. 24) 

 

 

  

http://www.drive.google.com/file/d/1OmI5JyfGnUFbmhySa67DLKkrcQfh_T-L
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20. Salve Maria (Final) (Paróquia, Natal, n. 42) 

Áudio: www.drive.google.com/file/d/1f6lPUTrMtPfkZm15q04uhkECycUiD_du 

 

 

  

http://www.drive.google.com/file/d/1f6lPUTrMtPfkZm15q04uhkECycUiD_du
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21. Quando completou-se o tempo (Final) (Paróquia, Natal, n. 40) 

Áudio: www.drive.google.com/file/d/1U2tBbynbqD-BHTvxyEQbSBRqoYmcuobe 

 

 

http://www.drive.google.com/file/d/1U2tBbynbqD-BHTvxyEQbSBRqoYmcuobe

