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Comentário sobre o repertório 

 

Estamos vivenciando o Tempo do Natal, no qual celebramos a encarnação e manifestação de 

Jesus Cristo, Luz do mundo, que vem para iluminar as nossas trevas. Após as quatro semanas 

de vigilante espera do Advento, voltam a ressoar em nossos lábios o hino de Glória e a alegria 

se faz presente no ritmo e na letra dos cantos, proclamando que “o Verbo se fez carne e 

habitou entre nós”. Cinco festividades marcam esse tempo de euforia: a solenidade do Natal do 

Senhor (25/12), a festa da Sagrada Família (27/12), a solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus 

(01/01), a solenidade da Epifania do Senhor (03/01) e a festa do Batismo do Senhor (10/01). 

 

Para bem vivenciar esse Tempo, cumpre ressaltar a importância de um repertório litúrgico. 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 Natal: inspirar-se nos 

textos bíblicos e litúrgicos das celebrações. Não se trata de algo casual, pois a escolha dos 

cantos para uma celebação 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 Natal e de cada um de suas 

celebrações. 

 

Para a maioria dos cantos ditos do Ordinário – em geral Ato Penitencial, Glória, Santo e 

Cordeiro – e também a Aclamação ao Evangelho, foram selecionadas as mesmas melodias 

para todos os domingos e festividades do Tempo do Natal. Para os demais ritos, apresentamos 

duas opções de cantos que variam em cada semana. Em todo caso, cabe à equipe escolher 

tão somente uma das opções de cada canto para executar. 

 

Nessa Vigília de Natal celebramos que “conforme prometera, da descendência de Davi Deus 

fez surgir para Israel um Salvador, que é Jesus” (At 13,23). Como proclamamos no canto de 

entrada, hoje o Filho de Deus, o Verbo encarnado, visita o mundo. Convém dar grande atenção 

aos cantos do Ordinário, em especial o Glória que volta a nossas celebrações. Que seu refrão 

“Glória a Deus nas alturas”, assim como no coro dos anjos, ressoe em nossos lábios com 

imensa alegria. De fato, nessa noite somos todos chamados a ir até Belém e adorar, no 

presépio pequenino, Deus que é hoje nosso irmão. Por fim, a proclamação do Natal (Calendas) 

é facultativa, de modo a ser combinado com o celebrante. 

 

Os cantos aqui elencados são sugestões feitas majoritariamente a partir dos Hinários de 

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

(disponível para compra na Cúria). 

 

Obs: Essa apostila refere-se à liturgia do dia 24/12, para o dia 25/12, baixar no site.  
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1. Entrada – Hoje a Luz visita o mundo (Arquidiocese, Natal, n. 33) 

Áudio: https://drive.google.com/file/d/1BTCoRRgHa3qFVVCfiwQTxDL4USzSwAfv/view  

 

 

  

https://drive.google.com/file/d/1BTCoRRgHa3qFVVCfiwQTxDL4USzSwAfv/view
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2. Entrada – Vinde, cristãos (Arquidiocese, Natal, n. 30) (Paróquia, Natal, n. 49) 

Áudio: https://drive.google.com/file/d/1JeOzDhkXX0F2csbmgZgTFmgIuznaW_Hc/view  

 

 

 

 

  

https://drive.google.com/file/d/1JeOzDhkXX0F2csbmgZgTFmgIuznaW_Hc/view
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3. Entrada – A noite se iluminou (Paróquia, Natal, n. 44) 

Áudio: https://drive.google.com/file/d/11H81MdU5IshWSopeDzSMxipSJNoBAI4z/view  

 

 

  

https://drive.google.com/file/d/11H81MdU5IshWSopeDzSMxipSJNoBAI4z/view
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4. Calendas – Com canto (Paróquia, Natal, n. 43) 

Áudio: http://www.youtube.com/watch?v=Y7rHsCRmE_I   

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Y7rHsCRmE_I
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5. Calendas – Sem canto (CNBB, Diretório Litúrgico) 

  

 

Transcorridos muitos séculos desde que Deus criou o mundo 

e fez o homem à sua imagem; 

– séculos depois de haver cessado o dilúvio, 

quando o Altíssimo fez resplandecer o arco-íris, 

sinal de aliança e de paz; 

– vinte e um séculos depois da migração de Abraão, nosso pai na fé; 

– treze séculos depois da saída de Israel do Egito sob a guia de Moisés; 

– cerca de mil anos depois da unção de Davi como rei de Israel; 

– na sexagésima quinta semana segundo a profecia de Daniel; 

– na Olimpíada centésima nonagésima quarta de Atenas; 

– no ano 752 da fundação de Roma; 

– no ano 538 do edito de Ciro autorizando a volta do exílio 

e a reconstrução de Jerusalém; 

– no quadragésimo segundo ano do Império de César Otaviano Augusto, 

enquanto reinava a paz sobre a terra, na sexta idade do mundo. 

JESUS CRISTO, DEUS ETERNO E FILHO DO ETERNO PAI, 

querendo santificar o mundo com a sua vinda, 

nove meses depois de sua concepção, nasceu em Belém de Judá,  

da Virgem Maria, 

feito homem. 

– Nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo segundo a carne. 

 

 

 

Obs: Confome instruído pela CNBB em seu Diretório Litúrgico, as Calendas são proclamadas após o 

sinal da cruz e antes do ato penitencial. São execução é facultativa. Ver com o celebrante se e como 

será realizada.  
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6. Ato Penitencial – Kyrie c/ tropo de Natal (I) (Arquidiocese, Ordinário, n. 7) 

Áudio: https://drive.google.com/file/d/1xWdCyaaZ7VUGj6lyOndaVe8LnzLJZkEN/view   

 

 

 

                 F                                                  Am 

Solo: Senhor, que, nascendo da Virgem Maria, 

                                 Dm    Bb                           

vos fizestes nosso irmão, tende piedade de nós. 

 

                    F      C7                       F 

Todos: Senhor, tende piedade de nós. (bis) 

 

             F                                                  Am 

Solo: Cristo, Filho do homem, que conheceis  

                                           Dm     Bb                           

e compreendeis nossa fraqueza, tende piedade de nós. 

 

                    F      C7                       F 

Todos: Senhor, tende piedade de nós. (bis) 

 

                 F                                     Am 

Solo: Senhor, Filho primogênito do Pai,  

                                            Dm     Bb                           

que fazeis de nós uma só família, tende piedade de nós. 

 

                    F      C7                       F 

Todos: Senhor, tende piedade de nós. (bis)  

https://drive.google.com/file/d/1xWdCyaaZ7VUGj6lyOndaVe8LnzLJZkEN/view
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7. Ato Penitencial – Eu confesso (Arquidiocese, Ordinário, n. 4) 

Áudio: https://drive.google.com/file/d/1qNvZGrrI_zpZ3_Ndd0NnVtDFTQYgmyQu/view   

 

 

  

https://drive.google.com/file/d/1qNvZGrrI_zpZ3_Ndd0NnVtDFTQYgmyQu/view
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8. Glória – Texto Missal (Paróquia, Natal, n. 55) 

Áudio: https://drive.google.com/file/d/1AwzrQh2pb34Z4f1puoNdWproLug6F_iy/view  

 

 

  

https://drive.google.com/file/d/1AwzrQh2pb34Z4f1puoNdWproLug6F_iy/view
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9. Glória – Texto CNBB (Arquidiocese, Natal, n. 32) 

Áudio: https://drive.google.com/file/d/1Dn296Ctrn3miTf28ciic6KZ192TdedRx/view  

 

 

  

https://drive.google.com/file/d/1Dn296Ctrn3miTf28ciic6KZ192TdedRx/view
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10. Salmo – Melodia 1  (outros) 

Áudio: https://www.youtube.com/watch?v=qF6BFBUArt0  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=qF6BFBUArt0
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11. Salmo – Melodia 2 (outros) 

Áudio: https://www.youtube.com/watch?v=5MtBfc2_fRk  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=5MtBfc2_fRk
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12. Aclamação ao Evangelho – Melodia 1 (Arquidiocese, Natal, n. 18) 

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

 

 

Versículo: 

Amanhã será varrida da terra a iniquidade 

e sobre nós há de reinar o Salvador do mundo 

  

https://drive.google.com/file/d/1p1P4lT682V_djSmE1P7qAcOgbdZGY2-R/view
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13. Aclamação ao Evangelho – Melodia 2 (Paróquia, Natal, n. 18) 

Áudio: https://drive.google.com/file/d/1h27HGv6y52ye6J8aJSBHF_LRVjoBMJNr/view  

 

  C C7 F     C   G7  C  

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

 

C      C7             F  

Amanhã será varrida  

C       G7           C  

da terra a iniquidade 

C           C7                 F  

e sobre nós há de reinar  

C   G7             C  

o Salvador do mundo 

 

 

  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. 

 

 

 

  

https://drive.google.com/file/d/1h27HGv6y52ye6J8aJSBHF_LRVjoBMJNr/view
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14. Ofertório – Cristãos, vinde todos (Arquidiocese, Natal, n. 44) (Paróquia, Natal, n. 45) 

Áudio: https://drive.google.com/file/d/1MKhV7QMPFZpLH89o6STNuc_QQHXdqrK9/view  

 

 

  

https://drive.google.com/file/d/1MKhV7QMPFZpLH89o6STNuc_QQHXdqrK9/view
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15. Ofertório – Quando nasceste trouxeram ouro (Paróquia, Natal, n. 58) 

Áudio: https://drive.google.com/file/d/1IVbhgN7Yw6wWzlWvAwttbjjhKfBihzVR/view  

 

 

  

https://drive.google.com/file/d/1IVbhgN7Yw6wWzlWvAwttbjjhKfBihzVR/view
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16. Santo – Melodia 1 (Arquidiocese, Ordinário, n. 28) 

Áudio: https://drive.google.com/file/d/1nrtQ2wM-dkW9jVqoppJqLhDQH6eAVKkG/view  

 

 

  

https://drive.google.com/file/d/1nrtQ2wM-dkW9jVqoppJqLhDQH6eAVKkG/view
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17. Santo – Melodia 2 (Paróquia, Natal, n. 26) 

Áudio: https://drive.google.com/file/d/1ZeeJ7ntRomBb_qlwZtRPULhXWTdidqbv/view  

 

 

  

https://drive.google.com/file/d/1ZeeJ7ntRomBb_qlwZtRPULhXWTdidqbv/view
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18. Cordeiro – Melodia 1 (Arquidiocese, Ordinário, n. 45) 

Áudio: https://drive.google.com/file/d/1J5fxYmFamSKf3JaM9jAJXQwsB19CXABQ/view  

 

 

 

  

https://drive.google.com/file/d/1J5fxYmFamSKf3JaM9jAJXQwsB19CXABQ/view
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19. Cordeiro – Melodia 2 (Arquidiocese, Ordinário, n. 46) 

Áudio: https://drive.google.com/file/d/1sNqDg3BrqSoxiliVBqqxbzdsRmiMw0kn/view  

 

 

 

  

https://drive.google.com/file/d/1sNqDg3BrqSoxiliVBqqxbzdsRmiMw0kn/view
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20. Comunhão – No presépio pequenino (Arquidiocese, Natal, n. 48) (Paróquia, Natal, n. 64) 

Áudio: https://drive.google.com/file/d/1nNgAp2jJA4GP8ClDKa0dk3Dv4k6_V5Rm/view  

 

 

  

https://drive.google.com/file/d/1nNgAp2jJA4GP8ClDKa0dk3Dv4k6_V5Rm/view
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21. Comunhão – A luz resplandeceu (Paróquia, Natal, n. 66) 

Áudio: https://drive.google.com/file/d/17jI3WJaRndou-P6n8qaQ4yORMFGYiTjo/view  

 

  

https://drive.google.com/file/d/17jI3WJaRndou-P6n8qaQ4yORMFGYiTjo/view
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22. Comunhão – Deus nos espera em Belém (Paróquia, Natal, n. 67) 

Áudio: https://drive.google.com/file/d/1n3TrZWA-GctcwxkIgZSEuA2q-5W95TVV/view  

 

 

  

https://drive.google.com/file/d/1n3TrZWA-GctcwxkIgZSEuA2q-5W95TVV/view


27 
 

23. Refrão Meditativo – Ó Luz que viste ao mundo (Arquidiocese, Natal, n. 35) 

Áudio: https://drive.google.com/file/d/1uQCoGmCW6wshNE3wA3mhest2iX7sR_09/view  

 

 

 

Obs: Esse refrão pode ser cantado, facultativamente, tanto alguns minutos antes de inciar a missa ou 

após a comunhão, desde que o canto de comunhão se encerre logo após a comunhão dos fiéis e não 

se prolongue durante a purificação dos vasos.  

https://drive.google.com/file/d/1uQCoGmCW6wshNE3wA3mhest2iX7sR_09/view
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24. Final – Natal é vida que nasce (Paróquia, Natal, n. 69) 

Áudio: https://drive.google.com/file/d/1kdNvbPn6V8-Yx0xNUZSQUbOQncW0_QHg/view  

 

 

  

https://drive.google.com/file/d/1kdNvbPn6V8-Yx0xNUZSQUbOQncW0_QHg/view
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25. Final – Noite feliz (Paróquia, Natal, n. 70) 

Áudio: https://drive.google.com/file/d/1Q_8di9Ik8N-VBw9XhWfsHhBOx-xDFshv/view  

 

 

https://drive.google.com/file/d/1Q_8di9Ik8N-VBw9XhWfsHhBOx-xDFshv/view

