CANTANDO
NA
COMUNIDADE
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Cantos pra compartir
1.- A LEDICIA DA FE
Que ledos hoxe estamos cantando a nosa fe,
a fe en Xesucristo, amigo que nos quer !
1.- El ten verbas de vida, El ten xestos de amor,
El quere invitarnos, El quere dar calor.
2.- El guía os nosos pasos, El ten conta de nós,
seguros imos todos da man do Salvador.

2.-CON LEDICIA VIMOS
Con ledicia vimos, onda Ti, Señor,
somos peregrinos, famentos de amor,
es Ti o camiño que hai que andar,
a palabra amiga e mais o pan, para nós camiñar.

1.- Ti dixeches un día que diante do altar
quen rifou con outro ten que perdoar,
e deixando a ofrenda, darlle unha aperta ao irmán,

voltando axiña a rezarlle a Deus Pai.
3

3.- UNHA XUNTANZA DE AMOR
Unha xuntanza de amor temos aquí,
pois precisamos que Ti nos queiras,
que Ti nos fales, connosco vivas.
1.- Mentres na terra, Señor, exista dor,
nós non podemos vivir alleos
ao sufrimento de quen padece.
2.- Cando o triunfo do irmán faino feliz,
nós compartimos con el o gozo,
a súa ledicia, a súa sorte.
3.- Pasa por isto, Señor, a nosa fe,
vivir a fondo o amor fraterno,
preto da vida, da vida enteira.

4.- AMIGOS NAS PENAS
Amigos nas penas e na festa amigos;
amigos por sempre querémolo ser.
1.- Xuntos cantamos agora nesta festa de irmandade,
e pra vivir o Evanxeo ha de ser en comunidade.
2.- Poñeremos paz na vida, paz de amor e de xustiza.
Paz nun amor compartido, paz na vida de Galiza.
3. Ide polo mundo enteiro anunciando o que eu vos dixen
Eu son a voz dos que elixen ser de Cristo compañeiro.
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5.- CON LEDICIA VAMOS (CAMIÑAREI)
Con ledicia vamos todos ao altar
que o Señor con El nos convidou,
imos ser sagrarios vivos pola fe,
testemuñas e apóstolos de amor.
1.- Camiñarei xunto aos irmáns e vivirei con ilusión.
E con ledicia cantarei, pois o Señor comigo está.
Vente comigo ti tamén e cantarás.
2. Irei así deixando paz, sendo a túa luz, sendo o teu sal
e co Espírito de Deus a súa palabra vivirei;
non quedes solo, ven comigo a ser feliz.

6.- QUE LEDICIA A MIÑA
Que ledicia a miña, xa están os meus pés
pisando os vieiros da casa de Deus.
1.- Coas súas mans milagreiras El fixo o ceo, fixo o mar,
canto rebule na terra, canto rebule no mar.
2.- El é un Pai que nos quere, dono da vida e da paz;
sempre connosco camiña, sempre nos leva da man.

3.- Hoxe chegamos gozosos a compartir o teu pan,
escoitar a túa palabra e sentirnos coma irmáns.
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7. ANDAREI NA PRESENZA
Andarei na presenza do Señor,
camiñarei por camiños de vida,
hei de escoitar a palabra que El nos dá,
pois é a luz que nos guía.
1.- Camiñando polo mundo, imos indo cara ao Alén
peregrinos no deserto, ven connosco, Deus Amigo.
Cando as tebras nos envolvan, fainos ver a túa luz

para acertar co camiño.
2.- Cando nos falten as forzas pra seguir os teus vieiros
e nos sintamos vencidos por atrancos do inimigo.

Ven connosco, Deus amigo, fainos ver a túa luz
para chegar ao destino.
3.- Cando andamos na maldade,na inxustiza ou na mentira
destruíndo o “home novo” que das túas mans saíra.

Fainos ver a túa luz, ven connosco Deus Amigo
para trocar morte en vida.
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8.- CAMIÑANDO POLA VIDA
Camiñando pola vida,
co frescor dunha cantiga,
camiñando atoparemos o amor.
Camiñando todos xuntos,
nas ledicias e nas dores,
camiñando atoparemos ao Señor.
1.- Ai, Señor, envía o teu alento,
el hanos de animar;
ai, Señor, se temos novos folgos
voltaremos a cantar.
2.- Ai, Señor que o pobo está moi canso
de tanto camiñar;
ai, Señor que xa todos preguntan
polo viño e polo pan.
3.- Ai, Señor que che é duro o camiño,
e queima moito o sol;
ai, Señor que xa non abro os ollos
coas areas e coa dor.
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9.- UNHA PARROQUIA NOVA
1.- Unha parroquia nova construiremos nesta terra,
unha parroquia xusta construiremos desta xeira.
Unha parroquia de paz, unha parroquia de amor,
unha parroquia xeitosa construiremos.
2.- Unha parroquia ceibe construiremos nesta terra,
unha parroquia leda construiremos desta xeira.
3.- Unha parroquia moza construiremos nesta terra,
unha parroquia máis humana construiremos desta xeira.
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10.- VINDE AXIÑA COMPAÑEIROS
Vinde axiña compañeiros,
vinde hoxe pra festexar
a ledicia polos anceios
de compartir o viño e o pan.
1.- Vinde, vinde os maiores,
vinde mozas, rapaces chegade
e traede tamén aos meniños,
que a Festa da Vida está a comezar.
2.- Vinde, vinde, aldraxados,
vinde pobres, famentos chegade,
e traede tamén aos coitados,
que a Festa da Vida está a comezar.
3.- Vinde, vinde, agarimosos,
vinde xustos, os ledos chegade,
e traede tamén aos gozosos,
que a Festa da Vida está a comezar.
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11.- TEN PIEDADE
Ten piedade, Señor,
ten piedade de nós, ten piedade de nós.
1.- Ten piedade de nós, pola túa bondade,
borra as nosas culpas e dános o teu perdón.
2.- Cristo ten compaixón dos que en ti confiamos,
sanda o noso pecado e dános a salvación.

12.- TEN PIEDADE
Ten piedá de nós, Señor, ten piedá, ten piedá.
Ten piedá de nós, Señor, ten piedá de nós.
Cristo ten piedá de nós, ten piedá, ten piedá,
Cristo ten piedá de nós, Cristo ten piedá.
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13.- ARREPENTIDO
1.- Arrepentido de vivir sen sentido,
percorrendo camiños que se arredan de Ti.
Arrepentido das xornadas baleiras
e do tempo perdido que pasou ante min.
Perdóanos, Señor, perdóanos.
Perdóanos, Señor, perdóanos.
2.- Arrepentido de esquecer os proxectos
e matar o ideal de vivir coma Ti.
Arrepentido de negar o sorriso
ou a axuda precisa a quen pasa onda min.
3.- Arrepentido de palabras sen vida,
de amizades feridas, que se foron de min.
Arrepentido coma o fillo perdido,
volvo á casa, e confío que me esperas alí.

14.- SI, VOU VOLVER Á DE MEU PAI
Si, vou volver á de meu Pai.
Si, vou volver á de meu Pai.
1.- Meu Pai, pequei contra o ceo e contra Ti.
2.- Si, vou volver para a casa do meu Pai.
3.- Xa digno non son de chamarme fillo teu.
4.- Serei, Pai, aquí un criado de servir.
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15.- GLORIA
Gloria a Deus, gloria a Deus, gloria ao Pai (bis),
a El lle sexa a gloria (bis), aleluia, amén (bis).
Gloria a Deus no ceo, e paz ao seu pobo na terra.
Noso Señor Deus, rei do ceo, Deus Pai todopoderoso;
loámoste, bendicímoste, adorámoste,
glorificámoste e dámosche as grazas,
pola túa inmensa gloria.
Gloria a Deus, gloria a Deus, gloria ao Fillo (bis)
a El lle sexa a gloria (bis), aleluia, amén (bis).
Señor Fillo único, Xesucristo,
Señor Deus, año de Deus, fillo do Pai.
Ti, que quitas o pecado do mundo,
ten piedade de nós.
Ti, que quitas o pecado do mundo,
escoita a nosa oración.
Ti, que estás á dereita do Pai, ten piedade de nós;
porque ti es o único Santo, ti, o único Señor,
ti, o único Altísimo, Xesucristo.
Co Espírito Santo, na Gloria de Deus Pai. Amén.
Gloria a Deus, gloria a Deus, Espírito Santo (bis).

A El lle sexa a gloria (bis), aleluia, amén (bis).
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16.- ESCOITA TI
Escoita, ti, a Palabra de Deus,
escoita cos teus oídos, tamén co teu corazón.
Escoita, ti, a Palabra de Deus,
e estate sempre atento á súa voz.

17.- A TÚA PALABRA
A túa Palabra é o meirande ben,
dános a esperanza, mantennos na fe,
dános a esperanza, mantennos na fe.

18.- ESCOITA AO SEÑOR
Escoita ao Señor, pois El connosco está,
queréndoche falar, nesta festa de amor.
1.- Abre as túas portas, deixa entrar ao sol,
son verbas de esperanza que che trae o Salvador.
2.- Deixa que reluzan, dentro do teu ser,
as luces florecidas da palabra do teu Deus.
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19.- ¿COMO CHE CANTAREI?
Cómo che cantarei, meu Deus,
cómo che cantarei?.
Cómo che cantarei, meu Deus,
tan pouca cousa eu son?
1.- Ti estás nos montes e no mar,
enches a esperanza deste día grande,
andas sempre cabo nós.
2.- Non miras na xente o poder,
Ti es Pai de todos, Ti es Pai dos pobres,
andas sempre cabo nós.
3.- Chámasnos a todos pra facer
unha terra nova con máis irmandade,
andas sempre cabo nós.

20.- POR EL CANTA A MIÑA ALMA
1.- Como cantan os paxaros no amencer dun novo día;
así canta a miña alma cando no Señor confía.
2.- Eu atópoo no silencio, os meus pasos sempre guía,
por el canta a miña alma na aflición e na alegría.

3.- Subiremos á súa casa onde reina a harmonía,
loaremos o seu nome pola noite e polo día.
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21.- TODO CANTA
1.- Con todas as criaturas, entoemos a canción,
que día e noite se canta, á gloria do Creador.
Con todos os redimidos, cantemos de corazón
os que fomos liberados, por obra do seu amor.
Canta o sol, canta o mar, canta todo canto hai.
2.- Canta o sol que nos visita desde o mencer ao solpor,
cantan as tebras da noite: todo che canta, Señor.
Canta o neno, canta o vello, canta a mocidade en flor,

cántache a idade adulta: todos che cantan, Señor.
3.-Cántanche todas as cousas, ao veren que os días son
chanzos por onde subiren a escada da perfección.
Cántanche todos as xentes que Xesucristo salvou,

ao veren como os renovas co teu alento de amor.
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22.- O SEÑOR É O MEU PASTOR
O Señor é o meu pastor, nada me falta,
o Señor é o meu pastor, sempre vai comigo.
1.- Aos pastos verdecentes me leva a repousar,
me leva a refrescar nas augas tranquilas.
2.- Repón as miñas forzas polas vereas rectas,
seguro me coñece por mor do seu nome.
3.- Nas valgadas sombrías ningún mal vou temer,
ao pe do teu caxato sentín o sosego.

23.- NON VOS PERDADES NA NOITE
Traede, pra quen escoite, palabras de luz,
non vos perdades na noite, seguide a Xesús,
seguide a Xesús, seguide a Xesús.
Traede, pra quen escoite, palabras de luz.
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24.- AQUÍ ESTOU, SEÑOR
Aquí estou, Señor, pra facer a túa vontade,
veño a renovar diante de Ti, a fidelidade.
1.- Cólleme nos teus brazos, Ti es o meu ben Señor.
Presíntote pretiño coma fonte de amor,
e douche a miña vida, dáme Ti a salvación:
Tómame a min, coa miña historia, Señor.
2.- Vou malgastando a vida en tantas cousas, quizais.
Máis tan só unha delas se precisa pra andar:
Escoitar a Palabra. Despois rezarche así:
Tómame a min, coa miña historia, Señor.
3.- Fai que non me avergonce de invocarte, Señor;
de dicirche confiado que Ti es o meu Deus.
Quero manter na loita valente o corazón:
Tómame a min, coa miña historia, Señor.
4.- Recoñezo que, as veces, contra Ti eu pequei,
sen cumprir a palabra deixei de che ser fiel.
Non rexeites agora esta ofrenda de amor:
Tómame a min, coa miña historia, Señor.
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25.- XESÚS É
Xesús é, Xesús é Señor
Aleluia, aleluia
Gloria a Deus, gloria, gloria a Deus

26.- CANTA ALELUIA
Canta aleluia ao Señor, canta aleluia ao Señor.
Canta aleluia, canta aleluia,
canta aleluia ao Señor.

27.- CANTA ALELUIA
Canta aleluia, aleluia ao Señor.
1.- Non me afastarei de darche a Ti,
todo canto sinto, toda a miña fe, Señor.
2.- Ti que tanto loitas e penas por nós,
non nos mandes angurias, perdóanos Señor.
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28.- NA NOSA TERRA
1.- Na nosa terra, regalo de Deus,
Facemos a ofrenda do pan.
O pan do noso traballo sen fin
e o viño do noso alalá.
Dentro de nós un moi fondo desexo:
Amar a xustiza e a paz.
Saber que virás,
saber que estarás
partíndolle aos pobres o pan.
2.- A escravitude da xente labrega
envolta en traballo e suor;
a súa arela aberta e sincera,
chegar a un futuro mellor.
Unha Galiza esperta e ergueita
nos brazos das xentes de ben.
3.- A forte loita de tanto emigrante,
o esforzo das xentes do mar;
bágoas dos vellos que morren soíños,
e cansos de tanto bregar.
Na bandexiña da nosa oblación
acepta a vida, Señor.
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29.- VELAQUÍ SEÑOR
1.- Velaquí, Señor, o viño, froito das nosas videiras,
e o pan de trigo arrincado ao lentor das nosas leiras.

O mar, as estrelas, os ríos, o sol,
os prados, as leiras para Ti, Señor.
2.- Tamén traemos as penas, as angurias, inquedanzas,
as ledicias, a beleza, a nosa fe e esperanza.

30.- EIQUÍ ESTÁN SEÑOR
Eiquí están, Señor, enriba do altar
os bens que ofrecemos co viño e co pan.
1.- A paz dos fogares, as raiolas do sol,
o sorriso dos nenos, a ledicia e o amor.
A dor do que sofre, a tristura ao loitar
a inquedanza dos mozos, o traballo cotián.
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31.- O SEÑOR NOSO DEUS
O Señor noso Deus, todo o mundo o bendí,
todo mundo proclama e cantando lle di:
Santo, santo, santo é o Señor,
Santo, santo, santo é o Señor.
Hosanna, hosanna bendito o que ven,
o que ven no nome do Señor.

32.- SANTO
Santo, santo, santo es ti Señor Deus do universo
enches o ceo e mais a terra coa túa gloria.
Hosanna, hosanna no ceo, hosanna no ceo.
Bendito o que ven no nome do Señor.
Hosanna, hosanna no ceo, hosanna no ceo.

33.- HOSANNA HEI
Hosanna hei, Hosanna ha,
Hosanna hei, Hosanna hei, Hosanna ha.
1.- Ti es o Santo, es o fillo de María,
Es o Deus de Israel, es o fillo de David.
2.- El é o Cristo, é o unificador,
é Hosanna nas alturas, é Hosanna no amor.
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34.- SANTO
1.- Os ceos e a terra cubertos de gloria
o universo enteiro aclama ao Señor.
Unamos as voces aos anxos do ceo,
cantemos a Deus Redentor.
Hosanna no ceo, hosanna na terra,
hosanna ao noso Señor.
Hosanna no ceo, hosanna na terra,
hosanna ao noso Señor.
2.- O Santo dos Santos estivo entre nós,
naceu de María pra ser Salvador.

35.- SANTO
Santo, Santo, Santo es Ti, Señor.
Santo, Santo, Deus do Universo.
Enches o ceo e mais a terra coa túa gloria.
Hosanna, Ho…Hosanna, Ho…sanna no ceo.
Bendito o que ven no nome do Señor.
Hosanna, Ho…Hosanna, Ho…sanna no ceo.
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36.- A PAZ ENTRE NÓS
Fagamos a paz irmáns, fagamos a paz,
a paz entre nós.
1.- No medio das nosas familias,
no centro do noso fogar.
2.- No eido dos nosos traballos,
no esforzo dun digno vivir.

37.- TÉNDEME A TÚA MAN
Téndeme a túa man, que a miña está aberta,
teño lume no fogar.
Téndeme a túa man, que a miña está aberta,
non me fagas esperar.

38.- QUE VEÑA A PAZ
Que veña a paz a nosa terra, (3 veces)
que a nosa terra, sempre, sempre veña a paz.
1.- Fagamos a paz na nosa terra, (3 veces)
na nosa terra sempre, sempre, fagamos a paz.
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39.- DÉMONOS TODOS A MAN
Démonos todos a man, démonos todos a man,
irmáns, irmás, démonos todos a man.
1.- Unha man para o camiño, unha man para axudar,
unha man para quen chora, unha man para perdoar.

2.- Unha man para o cansado, unha man para soster,
unha man para quen chega, unha man para querer.
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40.- QUÉDATE, SEÑOR, CONNOSCO
Quédate Señor connosco,
non nos deixes da túa man.
Precisamos dos teus folgos,
neste noso camiñar.
1.- Somos famentos do pan da túa mesa.
¡Ai! ¡danos sempre, Señor, deste pan!
2.- Ti que alixeiras os xugos pesados,
os nosos xugos ven alixeirar.
3.- Quen teña sede, dixeches un día,
beba dabondo do meu manantial.
4.- As túas verbas son de vida eterna,
fálanos Ti verbas de eternidade.
5.- Como noutrora cos dous de Emaús,
dígnate hoxe connosco quedar.

41.- ¿QUÉN NOS VAI SEPARAR DE TI?
1.- ¿Quén nos vai separar de ti?, ¿quén nos vai separar?

Cristo, ti es a nosa luz, Cristo, vida e verdade.
2.- ¿Cómo imos vivir sen ti?, ¿cómo imos vivir?
3.- ¿Cómo imos amar sen ti?, ¿cómo imos amar?.
4.- ¿Qué podemos facer sen ti?, ¿qué podemos facer?.
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42.- DÉIXATE QUERER
Déixate querer, déixate querer,
déixate querer por El.
1.- Non poñas trabas ao teu amigo,
non teñas medo a compartir,
as inquedanzas dunha amizade,
que ten de froito feliz vivir.
2.- Vente connosco e fagamos vida,
preto do Amigo, no seu fogar,
alí quentiños acadaremos
moi grandes pulos pra camiñar.
3.- Se ti es xoven, se tes esperanza,
non perdas tempo en responder,
acolle a voz dun bo Amigo
que nunca falla, que ben te quer.
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43.- NON VOU SÓ
1.- Unha certeza nos guía ao longo do camiñar,
por iso imos a Ti, alegremente a cantar.
Non vou só, teño un amigo ao meu lado,
non vou só, eu sei que Deus está comigo.
2.- Brilla no ceo unha estrela, pra iluminar o camiño,
para que vexa ao Señor no rostro do meu veciño.
3.- Cando a xornada for dura e a forza xa che faltar,
levanta os ollos ao ceo, só Deus te pode axudar.

44.- TI ES CAMIÑO
1.- Ti es camiño e verdade, Ti es a vida Señor.
A carón teu encontramos luz, agarimo e calor.
Aquí vimos confiados, aquí chegamos, Señor,
aquí comemos teu corpo, sinal de agarimo e amor.

2.- Polos camiños da vida quen queira seguro andar,
veña beber deste viño, veña comer deste pan.
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45.- SEÑOR XESÚS
Señor Xesús, bendito sexas,
Señor Xesús, bendito sexas,
Señor Xesús, bendito sexas,
Señor Xesús, bendito sexas.
1.- Por todas as criaturas, polo sol e pola lúa,
polo vento e as estrelas, pola auga e polo lume.
2.- Pola irmá naiciña terra, que de nós terma contenta,
pola herba, flor e froitos, polos montes e os mares.

3.- O sentido desta vida é cantar o teu amor,
e que toda a nosa vida sexa sempre unha canción.

46.- PREGOEIRO DA PAZ
Oh Señor, escólleme pra facer de min
un pregoeiro cotián, dos froitos da túa paz.
1.- Alí onde haxa odio, poña eu o amor,
alí onde haxa ofensa, poña o teu perdón.
2.- Onde haxa liortas, poña eu a concordia.
Alí onde haxa dúbida, poña a luz da túa fe.
3.- Alí onde haxa un erro, poña eu a verdade.
Onde hai desespero, poña eu esperanza.
4.- Onde haxa tristura, poña eu a ledicia.
Alí onde haxa tebras, poña a túa luz.
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47.- O PAN DO CEO
Ti es o pan do ceo, novo maná,
que para a nosa vida, o Pai nos dá.
1.- Eu son o verdadeiro Pan que do Ceo veu,
non coma aquel primeiro que Moisés nos deu.
2.- Eu son o Pan da vida que non se acabará,
o que ben me reciba, por sempre vivirá.
3.- Eu son un manantío, veña beber en min
quen queira ter un río vivo dentro de si.
4.- Eu son a luz do mundo: o que comigo ven,
non anda máis no escuro senón á luz da fe.
5.- Deixade que os meniños se acheguen onda min,
pois é dos pequeniños o Reino que ha de vir.
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48.- CANTIGA EUCARÍSTICA
Pan do ceo, Pan de vida
no que Cristo está presente.
O que coma deste pan
Vivirá eternamente.
(tamén se pode cantar como estribillo)

O pouco que Deus nos dá
cabe nunha man pechada.
O pouco con Deus é moito,
o moito sen Deus é nada.
1.- Que se acheguen os famentos de verdade e de xustiza,
e atoparán a fartura na mesa da Eucaristía.
2.- Os que sentides a sede dos sedentos de auga viva,
vinde beber xubilosos na fonte da Eucaristía.
3.- O banquete do Señor é unha mesa de irmandade,
vinde vestidos de festa cantándolle á liberdade.
4.- Achegádevos a Min os anguriados da vida,
serei o voso agarimo e enchereivos de ledicia.
5.- O que coma do meu pan vivirá eternamente;
o que beba do meu sangue ha de ser sempre inmorrente.

6.- Xa non vos chamarei servos, heivos de chamar “amigos”,
gardando as miñas palabras seredes os meus testigos.

7.- Vos sodes o sal da terra, vós sodes a luz do mundo.
Permanecede comigo para dar froito dabondo.
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49.- BENAVENTURADOS
Benaventurados, benaventurados,
benaventurados os que saben amar.
1.- Felices os que son sinxelos,
felices os que son sufridos,
felices os que cando choran
viran para Deus o corazón.
Felices os que compadecen,
felices os de limpos ollos,
felices os que ven a vida con ilusión.
2.- Felices son tamén os pobres,
felices os que son valentes,
felices os que nunca perden
a liberdade e o valor.
Felices son os ben pensados,
felices son os que comprenden,
felices os que buscan sempre un mundo mellor.
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50.- NA TARDIÑA BAIXA DA VIDA
Na tardiña baixa da vida han examinarme de amor.
1.

Se lle dei comida ao famento
se ao sedento dei de beber,
se fun ver o preso á cadea
e se ao camiñante hospedei.
2.

Se fun quen de dar un consello
se a quen vin chorar consolei
se nos máis cativos e pobres
co Señor Xesús atopei.

3.

Podo do divino e do humano
en estrañas linguas falar,
se non teño amor son talmente
coma o badalar da campá.
4.-

Podo coñecer os misterios,
podo ser profeta ou doutor,
podo pola fe mover montes
se non teño amor nada son.

5.

Cobizade os dons máis perfectos
e non os que campan mellor
preferindo sempre entre aqueles
o meirande, que é o amor.
6.

Podo consumir en esmolas

o meu capital e os meus bens
pódome deixar queimar vivo,
se non teño amor ¿qué máis ten?
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51.- O AMOR É O MEIRANDE
O amor é o meirande
dos dons que nos veñen de Deus.
O amor é o misterio
que a todos nos compre entender.
1.

Cobizade os dons máis perfectos
e non os que campan mellor

preferindo sempre entre aqueles o meirande, que é o amor.
2.

Podo do divino e do humano
en estrañas linguas falar,

se non teño amor, son talmente coma o badalar da campá.
3.

Podo coñecer os misterios,
podo ser profeta ou doutor,

podo pola fe mover montes, se non teño amor, nada son.
4.

Podo consumir en esmolas
o meu capital e os meus bens

pódome deixar queimar vivo,se non teño amor ¿qué máis ten?
5.

Se lle dei comida ao famento,
se ao sedento dei de beber

se fun ver o preso á cadea e se ao camiñante hospedei.
6.

Se fun quen de dar un consello,
se a quen vin chorar consolei

se nos máis cativos e pobres co Señor Xesús atopei.
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52.- SALVE SANTO SACRAMENTO
Salve Santo Sacramento,
medicina e alimento,
corpo e sangue non finxidos
que a Palabra en si tomou,
de María recibidos,
e na Cruz nos entregou.
En ti temos a alianza sen igual nin semellanza
que nos une en amizade estreitísima con Deus
e sustenta a irmandade dos que fixo fillos seus.

Es misterio saudable, portentoso e admirable:
don de si que en pan e viño, Xesucristo aos crentes fai
para andarmos o camiño cara ao Reino de Deus Pai.

Es a vida para o home que na paz de deus te come;
es promesa de futuro gran banquete, e fiel peñor;
es sinal certo e seguro da presenza do Señor.

Gloria, bendición e loa ao Pai que este don nos doa;
ao seu Fillo benquerido bendición, gloria e honor,
e parello honor cumprido ó Espírito de amor.
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53.- ONDA TI NOSO PAI
Onda Ti, noso Pai, neste día,
onda Ti que nos levas da man,
axuntámonos pra agradecerche
a ledicia do día que vai.
(tamén pode cantarse)

Onda Ti, noso Pai, á tardiña,
onda Ti que nos levas da man,
axuntámonos pra agradecerche
a ledicia do día que cae.

1.- Onda Ti achegámonos cansos,
do traballo do día, Señor,
o traballo que vai construíndo
nesta terra a cidade do amor.
2.- Nesta tarde de gloria e de festa,
recordamos ao amigo Xesús,
na súa cea cos seus compañeiros,
pouco antes de morrer por nós.
3.- Cos seus feitos, coas súas palabras,
ensinounos a todos Xesús,
que servindo e amando aos veciños,
faise aquí a vontade de Deus.
35

54.- TODO O MUNDO UNHA FAMILIA
Eu soñei que algunha vez,
todo o mundo era un fogar,
todo o mundo unha familia,
unha familia universal.
Unha casa que eu soñei,
coas portas sen pechar,
todo o mundo unha familia,
unha familia universal.
1.- Xa se abren fronteiras e caen os muros,
e téndense as mans e vívese en paz,
e fálase en linguas e rézase unidos,
sen medo podemos cantar.
2.- Destrúense as armas, abáixanse os montes,
o mar xa non brúa e amaina o trebón.
E come o famento e o pobre respira,
cantando se medo a canción.
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55.- NO COLO DE MIÑA NAI
No colo de miña nai escoitei
que morreras por min,
e aínda e hoxe o día que creo en Ti.
1.- Véxote andar polos camiños,
cheos de po, do teu país,
os pecadores, a xente pobre
e os enfermos buscar por Ti.
2.- Véxote entrar onda os amigos,
sentarte á mesa, falar de amor;
tornar os medos, amar a vida,
espallar azos ao teu redor.
3.- Vexo a mañá en que rexordes
á vida nova que agardo eu,
marchar a noite, chegar o día,
facerse o mundo Reino de Deus.
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56.- IDE E PREGOADE
Ide e pregoade a nova de Deus,
ide e pregoade a nova de Deus,
ide e pregoade polo mundo enteiro,
ide e pregoade a nova de Deus.
1.- Escoitei a túa voz no fondo da alma,
oín que chamabas, Señor;
deixei os airiños, aires da terra,
escollín outros mares, meu Deus.
2.- Camiñabas con presa, non tiñas acougo,
notei as urxencias do amor;
falabas de eidos, terras lonxanas,
onde a vida non pode esperar.
3.- Eran certas, Señor, as túas palabras;
abrín os meus ollos e vin
semente do Reino, xente famenta
e que loita por crer e vivir.
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57.- TODOS XUNTOS
Todos xuntos coas mans unidas,
guiados pola forza do amor,
cruzaremos as montañas e os outeiros
e faremos que brille un novo sol,
ollaremos máis estrelas acendidas,
sentiremos que connosco está o Señor.
1.- Se queres camiñar sendo ti mesmo,
non te ates con cadeas para andar:
libérate de todo o que escraviza,
de todo o que non te deixa pensar.
Se ves alguén que sofre no camiño,
ten fame ou ten sede ou queda atrás,
non pares ata que siga contigo,
que todos xuntos temos que chegar.
2.- Agora que es xove e sorrís,
reparte xuventude cos demais,
sementa ilusións por todas partes,
ensina a mirar alén do mar.
Loitemos polas augas transparentes,
polo aire san para respirar,
por unha terra con froito abundante,
por deixar ceibe a pombiña da paz.
39

58.- ACHARTE PRESENTE NA VIDA
Acharte presente na vida,
fiarme de Ti sen te ver,
levar unha luz acendida,
querer e deixarse querer.
1.- Andar canda ti o camiño,
vibrar ao sentirte falar,
tomar o teu pan e o teu viño
doerme de verte marchar.
2.- Prender no teu lume unha tea,
saber acoller a quen vén
doar a quen nada me dea,
partir co irmán que non ten.
3.- Abrirche se petas na porta,
deixarte sentar no meu lar,
saber o que oírte me aporta,
quedarme contigo a velar.
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59.- SAL DO MUNDO
Deixade esta terra e ide anunciar
a todas xentes a liberación,
a paz, a xustiza, o ben, a verdade,
un mundo fermoso de vida e amor.
1.- Sede o sal, sede a luz, coa forza de Xesús.
2.- Ide ao eido do Señor traballar ata o solpor.
3.- A colleita presta está, tempo é de seiturar.

60.- VOLVE SEÑOR
Volve Señor, tráenos a paz,
imos camiñando de cara á liberdade.
1.- Maranathá: volve Señor,
o pobo está en loita pola liberación.
2.- Maranathá: volve Señor
non cesan as guerras e medra o desamor.
3.- Maranathá: volve Señor,
imos camiñando de cara á liberdade.
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61.- VEÑA O TEU REINO
Veña o teu reino, Señor, veña o teu reino.
Que na terra hai boa falla
de que muden moitas cousas e melloren.

62.- VEN AXIÑA VISITARNOS
Ven axiña visitarnos, agardamos por Ti, Señor,
ven enchernos coa ledicia da túa liberación,
ven enchernos coa ledicia da túa liberación,
1.- O pobo séntese escravo
vivindo nesta opresión,
os pobres claman xustiza, ¡Ven a salvarnos Señor!.
2.- Polos vieiros da vida
acompáñanos Señor,
pra sementar a esperanza en quen busca salvación.
3.- Ao preparar os camiños
polos que chegas a nós,
temos que sentirnos ledos porque estás preto de nós.
4.- Co Bautista e con María
agardamos a chegada
daquel que ven a salvarnos e que é Deus feito Palabra
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63.- VINDE NENOS E RAPACES
1.- Vinde nenos e rapaces, vinde meniños tamén,
xuntémonos cos pastores e vaiamos a Belén.
Para ver ese meniño, para ese meniño ver,
para ver ese meniño, acabado de nacer.
Cantemos todos e con lecer
a ese Deus neno nado en Belén.
Gloria, gloria na terra e no ceo.
Gloria, gloria no grande ceo.
2. Vinde grandes e pequenos, vinde do norte e do sur
para ver ese meniño que veu ser a nosa luz.
Vinde todos os galegos cantarlle ao neno Xesús,
veredes que ben parece o que ha de morrer na cruz.
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64.- HOXE NACEU UN MENIÑO
1.- Hoxe naceu un meniño (2)
eu non sei quen el será,
que quere amañar o mundo (3)
eu non sei se o acadará.
Ai, la la la la (2) escomencemos o noso canto
escomencemos a cantar xa.
2.- O meniño que hoxe nace (2)
eu ben sei o que fará,
vai loitar polos humildes (3)
e loitando morrerá.
3.- Na nosa terra, Galiza (2)
Festexamos o Nadal,
co pandeiro e coa gaita (3)
pedimos xustiza e paz.
4.- A nosa Virxe María (2)
tivo un neno moi garrido,
imos todos alá velo (3)
e darlle o noso agarimo.
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65.- IMOS COMPAÑEIROS, IMOS
Imos, compañeiros, imos, imos todos pra Belén
a ver aquel rapaciño que acabou de nacer,
a ver aquel rapaciño que acabou de nacer.
1.- Somos dous pastores galegos
que vimos xunto ao meniño,
a traerlle unhas guedellas
pra que quente o seu corpiño.
2.- Somos mariñeiros, somos,
da terra de Camariñas,
e ao neno Xesús traemos,
uns peixes e sardiñas.
3.- Pro portal vimos correndo
dende a ribeira do Miño,
pra ofrecerlle ao noso neno
un pelexo de bo viño.
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66.- GLORIA AO SEÑOR NAS ALTURAS
Gloria ao Señor nas alturas,
cantemos todos irmáns.
Gloria ao Señor nas alturas
e na terra a todos paz.
1.- Hoxe naceunos un neno,
fillo do Noso Señore.
Hoxe naceu o Mesías,
o noso Deus salvadore.
2.- Hoxe naceu Xesucristo,
hoxe o salvador naceu.
Cantan os anxos cos homes,
loando alegres a Deus.
3.- A muller que tivo a Deus,
nai e virxe a un tempo foi,
nunca tal cousa se vira,
nin nunca se viu despois.
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67.- DURME MENIÑO
1.- Durme, meniño, que o vento te arrola,
zoando nas fendas da cova.
Durme, meniño, que Nosa Señora
abana o teu berce cun rurrú de pomba.
Soaron as gaitas, soaron as cordas,
con luces e cores, e reviravoltas.
Soaron as gaitas, soaron as cordas,
con festa na terra que a todos renova.
2.- Durme, meniño, San Xosé te adora,
no ceo repican a gloria.
O neno chora, o neno non dorme,
a terra e o ceo fan a festa nosa.
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68.- CON UN SOMBREIRO DE PALLA
1.- Con un sombreiro de palla, un galego a Belén foi
mentres adoraba ao neno comeulle o sombreiro o boi.
Deixade os pastores, deixádeos pasar,
que van cantar os reis, a Xesús no portal.
2.- San Xosé e máis María van camiñando a Belén,
van cantando panxoliñas, cantémosllas nós tamén.
3.- Nunhas pallas deitadiño e en coiriños alí está,
sendo dono deste mundo, é Señor de canto hai.
4.Que contento vou estar cando chegue a ver o Neno
dareille o meu corazón, o mellor de canto teño.

69.- VINDE VER O NENO
Vinde ver o neno que está espidiño
e acurrucadiño ao pé dos seus pais,
e máncano as pallas en que está deitado
e o noso pecado aínda o manca máis.
1.- O neniño pequeniño entre unhas pallas se ve,
como o neno é tan pequeno aínda non se ten de pé.
¡Ai que neno! ¡Ai que neniño!. Ai que ganiñas me dan
de comerlle a cara a bicos de gordo e branco que está
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70.- NOITE DE PAZ
1.- Noite de paz, noite de amor,
de esplendor sen igual,
doce, plácida noite inmortal,
que nos enche de felicidade,
porque naceu Xesús, nesta noite de paz.
2.- Noite de paz, noite de amor,
todo dorme en redor,
pastoriños que vides cantar
ao neniño vides espertar,
dorme o neno Xesús, dorme o neno Xesús.
3.- Noite de paz, noite de luz,
moito sono ten Xesús,
unha nana se escoita cantar
entre arrolos durmidiño xa,
dorme o neno Xesús, dorme o neno Xesús.
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71.- CANTA, CANTADE PASTORES
Canta, cantade pastores
porque naceu noso Rei,
canta, cantade pastores
porque naceu noso Deus.
1.- A nai, pequena moza, non tiña nada,
non tiña máis cá súa fe
e un corazón para servir aos que non teñen a ninguén
2.- Gloria a Deus no ceo e paz na terra
ás xentes de boa fe.
Todos cantemos con alegría ao que naceu en Belén.

72.- DURME MENIÑO
1.- A nosa gaitiña toca, para adormentar o neno
que cale agora o pandeiro e nos cantémoslle ledos.
Durme meniño, durme meniño,
no colo da túa nai,
mentres a nosa cantiga
vai pregoando a túa paz.
2.- Si naceras en Galicia no sol e no feiticeiro,
faríamosche un berciño de buxo e de amieiro.
3.- Si naceras en Galicia, tamén serías gaiteiro
ai que doces alboradas tocaría o noso neno .
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73.- CANTADE BEN BAIXO
Cantade ben baixo, petade pouquiño,
pra que non esperte o noso meniño.
1.- Os anxeliños do Ceo
cantan cantiguiñas meigas.
E os pastoriños do campo
cantan coplas feiticeiras.
2.- En belén en pobres pallas
naceu por fin o Deus neno.
Por iso hai festa na terra,
por iso hai festa no Ceo.

74.- VINDE GALEGUIÑOS, VINDE
Vinde galeguiños, vinde,
vinde con pandeiro e gaita,
que un meniño moi riquiño
naceu hoxe na montaña.
1.Naceu un neno moi feito, naceu un neno moi guapo
e a súa nai sequera tiña nin un pobre farrapo.
2.- O meniño está na neve, a neve faino tremer;
meniño da miña alma, ¡quen che puidera valer!
3.- O meniño está na neve, ímolo desenterrar,
levémoslle os corazóns para o meniño calar.
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75.- ESCOITANDO A TÚA CHAMADA
1.-

Escoitando a túa chamada, emprendemos o camiño
que nos leva cara a Pascua do teu fillo Xesucristo.
Cruzaremos o deserto, da túa man conducidos,
pra atopar a nova terra, que Ti nos tes prometida.

Ti vas connosco Señor, polo camiño,
animando a esperanza
do teu pobo peregrino.
Ti vas connosco Señor, polo camiño,
coa luz da túa palabra,
co teu pan e co teu viño.
2.-

Escoitando a túa chamada, aquí nos tes reunidos
pra renovar a alianza que nos unirá contigo.
Selaremos a promesa celebrando o sacrificio,
coa entrega e coa ofrenda do sangue de Xesucristo.

3.-

Escoitando a túa chamada viñemos á fonte viva,
para calmar na túa auga a sede de peregrinos.
Renacemos á túa vida polas augas do bautismo,
sepultados ao pecado, vivimos en Xesucristo.

4.-

Escoitando a túa chamada que nos pide converternos
hoxe voltamos á casa, Paiciño bo, arrepentidos.
Trocaremos esta vida de pecado e egoísmo,
en vida chea de amor a todos irmáns unidos.
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5.-

Escoitando a túa chamada viñemos á túa luz,
desde a nosa escuridade, como o cego do camiño.
Ilumina os nosos pasos, vacilantes e sen tino,
coa labarada da fe, que guía o noso destino.

6.-

Escoitando a túa chamada, viñemos á túa vida.
Ti, que choraches a morte do teu amigo querido.
Ti que nos dis que quen cre resucitará contigo
e verá a Vida Eterna, esa vida que es Ti mesmo.

76.- VITORIA
Vitoria, ti reinarás!
Oh Cruz, ti nos salvarás!
1.- O verbo en Ti cravado morrendo nos rescatou,
de Ti, madeiro santo, chegounos a Redención.
2.- Estende polo mundo a túa paz e perdón,
oh Cruz, a fonte viva de graza e salvación.
3.- Que os nosos esforzos, abertos a toda a xente,
amosen nesta terra que o teu Reino está presente.
4.- Que medre en todos nós o anceio de perfección
alenta o noso esforzo, mantén a nosa ilusión.
5.- A gloria, hoxe e sempre, a Cristo libertador,
coa Cruz abre o camiño á terra de promisión.
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77.- NA NOITE ESCURA
Cando me colle a noite no camiño,
cando me colle a noite non te vexo.
Chamo por Ti, meu Deus,
chamo por Ti, meu Deus,
chamo por Ti, meu Deus,
e non respondes.
1.- Seica deixaches de valernos,
orfos, e sos na noite escura?
Seica deixaches de querernos
fillos perdidos sen axuda?. Porque eu…
2.- Sei que de novo has de valernos
coa túa luz na noite escura.
Sei que de novo has de querernos
e imos sentir a túa axuda. Pero eu…
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78.- SEGUIREI OS TEUS PASOS
Seguirei os teus pasos, buscarei a luz
e andarei o camiño que me leva á túa cruz.
Seguirei os teus pasos, secarei a suor
do teu corpo ferido, e o seu sangue, meu Señor.
1.- E andarei facendo ben a todos
sen mirarlle a raza nin a cor,
guíame, guíame, Señor.
Quero ver o mundo e canto sofre
e aliviarlle as penas e a dor,
guíame, guíame, Señor.
2.- E andarei cos meus irmáns de cote
o camiño que os leve ao teu amor,
guíame, guíame, Señor.
Quero ser quen os guíe e os acompañe
á quentura do teu grande corazón,
guíame, guíame, Señor.
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79.- QUE MIRAS NA NOITE
Que miras na noite, dinos sentinela.
1.- Morto xa o levaban a unha tumba nova,
nunca tan a dentro tivo o sol a terra,
daba o monte gritos, pedra contra pedra.
2.- Gloria no sepulcro, move Deus a pedra,
érguese o mundo como un galo en vela.
Non durmas á alba. Cristo está xa cerca.
3.- Vin os ceos novos e a terra nova.
Cristo entre os mortos e a morte morta,
Deus nas criaturas e eran todas boas.
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80.- ALELUIA
1.- Xesús dá vida, aleluia! Porque está vivo, aleluia!
Vivo entre nós, entre todos os irmáns.
Cristo está vivo, aleluia! Feliz vivinte, aleluia!
Resucitado para nunca máis morrer.
2.Cantemos todos, aleluia! Pois camiñamos, aleluia!
Á luz do triunfo que con Cristo nos chegou.
Non caben bágoas, aleluia! Nin caras tristes, aleluia!
Cantemos ledos pois Xesús resucitou.
3.- Hoxe é un día, aleluia! Día de festa, aleluia!
En que os cristiáns xa podemos esperar,
unidos todos, aleluia! Con gran ledicia, aleluia!
Mundos futuros que Xesús ven de gañar.
4.- Moi vencellados, aleluia! A Cristo vivo, aleluia!
A nosa vida, deste xeito, chegará
a ser gloriosa, aleluia! Feliz futuro, aleluia!
Porvir eterno e de gozo universal.
Aleluia! Aleluia! Aleluia!
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81.- A AUGA DO SEÑOR
A auga do Señor, cambioume o corazón,
a auga do Señor Xesús.
1.-O que queira e teña sede, que veña e beba gratis
O que queira e teña sede, beba a auga que é a vida.
2.- Sobre ti verterei a auga da miña vida,
e o teu corazón de pedra en amor transformarei.
3.- O que beba desta auga, xamais terá sede.
O que beba desta auga, xamais terá sede.

82.- LUMIÑO DE LÚA CLARA
A Cristo cantamos na luz que alumea,
a Cristo cantamos co lume da fe.
1.- Lumiño de lúa clara, lume novo da alborada,
ti alumeas a noite,
ai! A noite das nosas casas.
2.- Na noite triste poñemos a ledicia dun luceiro,
non temos medo da noite,
que xa hai luz nos nosos carreiros.
3.- A noite fíxose día e dentro de nós temos festa,
temos a man dun Amigo
e no ceo un Pai que nos queira
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83.- A CRISTO CANTAMOS
A Cristo cantamos na luz que alumea,
a Cristo cantamos co lume da fe.
1.- A esperanza é unha fonte
que está o final do camiño,
sede é a forza que nos move,
Deus nos manteña sedentos!
Deus nos manteña sedentos!
Romeiros a camiñar
á procura dunha terra
que deite o viño da paz!
2.- Imos rematar as tebras
que a noite abondo durou,
e se o sol non quer saír,
alumeamos todos nós.
Alumeamos todos nós
co facho dunha esperanza
limpa, quente, fonda e rexa
como a cantiga das augas.
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84.- BENDITO TI, XESÚS
Bendito ti, Xesús resucitado
coas feridas da lanza e mais os cravos.
Bendito para sempre ti es loado,
bendito ti, Xesús resucitado.
1.- Bendito no aire fresco da mañá
e no cantar do paxaro ao espertar.
Bendito na auga fresca e rebuldeira
que dá vida aos prados e ás leiras.
2.- Bendito sexas na terra que agradece
o duro traballar coa súa anada,
bendito na esperanza que se esforza
por chegar a outra terra mellorada.

85.- UNHA NOVA CREATURA
Os bautizados levamos unha branca vestidura
para dicirmos que somos unha nova criatura.
1.-

Fomos salvados das augas fondas e negras do mar
fomos bañados nas nidias augas do río Xordán.

2.-

Fomos librados da morte e das gadoupas do mal
e trasladados ao reino da liberdade e da paz.

3.-

Somos a luz deste mundo, Deus quere vela brillar
non é luz para escondela nin para deixala apagar.

4.-

Somos a sal desta terra, Deus quere velo salgar;
non é sal para guindalo nin para deixalo estragar.
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86.- EU SEI DE QUEN ME FIEI
1.- Eu sei de quen me fiei. Ti serás o meu camiño,
o pastor dos verdes prados, compañeiro e peregrino.
Eu sei de quen me fiei, pois ti mesmo vas comigo.
Camiñarei na verdade e serás o meu destino.
Sinto a túa voz amiga, alá non fondo da alma
e quero seguila sempre a onde queira que vaia.
2.- Eu sei de quen me fiei, ao buscar sentido á vida,
escoitei a túa Palabra e procurei seguila.
Eu sei de quen me fiei ao chamarme noite e dia,
fun tras de ti de contado e prendado quedaría.
Es ti, Xesús, meu amigo, es ti a voz garimosa,
es ti quen pode saciarme, esta sede tan ansiosa.
3.- Eu sei de quen me fiei cando che respondín si.
Enchíchesme de ledicia, fixéchesme xente feliz.
Eu sei de quen me fiei e renacín na esperanza,
para anunciar sen desmaio a Vida que todo alcanza.
Quero ser un mensaxeiro gozoso e con ilusión:
hei de anunciar aos irmáns que Xesús é salvación.
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87.- XESÚS CHAMADO AMIGO
1.- Xesús, chamado amigo, esvara do corazón
o sentimento doente
que deixa nas xentes a falla do amor.
Ti non queres a señardade
que na terra fai a inxustiza,
arrinca as nosas saudades,
énchenos da túa ledicia.
2.- Xesús, chamado Mestre, apréndenos a vivir
ao xeito dos que seguiron
polo carreiriño do teu existir.
3.- Xesús, chamado Amigo, mantén o noso temón
de xeito que a nosa vida
sexa neste mundo mensaxe de amor.

88.- MANDA O TEU ESPÍRITO
Manda o teu Espírito, manda o teu Espírito,
manda o teu Espírito e renova a faciana da terra
1.- A miña alma bendí ao Señor, meu Deus que grande es.
2.- Vestícheste de inmenso esplendor, o sol que escuro é.
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89.- CANTARES DE RESURRECCIÓN
1.- Cando a morte, Señor, nos rodea
entre bágoas e mostras de dor.
O que importa, Señor é a vida
con cantares de resurrección.
2.- Non importa, Señor que a morte
nos sacuda con forza e paixón.
3.- inda que o loito semente tristura,
Inda que a morte nos traia o seu son.
4.- inda que as bágoas discorran lixeiras
enchoupando a nosa canción.

90.- NAS VOSAS MANS DE PAI
Nas vosas mans de Pai, Señor,
o noso irmán acollei,
e levaino aos vosos lares,
Vós que morrestes por el.
1.- Viviu da túa fe. Grazas, Señor.
Morreu no teu amor. Grazas, Señor!
2.- Percorreu o seu vieiro. Grazas, Señor
Nas ledicias e na dor. Grazas, Señor!
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91.- LEDICIA NA PAZ
Acolle, Señor, esta vida
nos teus brazos abertos de Pai,
non a deixes perder no camiño,
dálle acougo e ledicia na paz.
1.- Ti rexordes, Señor, cada día
no que loita e se gasta por Ti.
Ti es vida para aquel que na morte
vénlle a hora de ter que partir.
2.- Ti es luz que alumea o camiño
de quen conta co teu ben querer;
Ti es forza para aquel que confía
encontrarse contigo e vencer.
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92.- ADEUS IRMÁN
1.- Adeus, irmán(á), que se abran os ceos.
Adeus, irmán(á), que sexas feliz,
na despedida queremos cantarche:
que grande é Deus que chama por ti.
2.- Dende esta terra, que ti xa deixaches,
os nosos ollos bagoan por ti,
mais a esperanza de vernos un día
enxuga as bágoas do noso sufrir.
3.- Que Deus te acolla no Reino glorioso,
onde esperamos por sempre reinar,
que un día chegue para xuntos no ceo,
resucitados con Cristo gozar.
4.- Adeus, irmán(á), que teñas acougo
nos brazos quentes de Deus noso Pai,
ficamos tristes mais xa confiados,
que teñas parte no reino da paz.
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93.- PRETO DE TI, SEÑOR
1.- Preto de Ti vivir quero, Señor,
Inda que haxa que sufrir na cruz da dor.
Ledo no meu sufrir hei de cantar así:
máis preto quero estar, meu Deus, de Ti.
2.- Se camiñando vou, sen atopar,
o mundo ao percorrer, doce fogar,
verei o ceo brillar e soñarei que así:
axiña chegarei, meu Deus, a Ti.
3.- Con pedras do penar hei de labrar
para o meu amado Pai un devoto altar,
e as miñas aflicións xugo serán que así:
máis preto hanme levar, meu Deus de Ti.
4.- Escóitanos, Señor, abre as túas mans,
acóllenos, Señor, na túa paz.
Co teu grande valor, amósanos, Señor,
que Ti estás aquí, preto de nós.
5.- E cando ao pazo teu, me mandes ir,
deixando todo atrás, hei de subir.
Voando cara ao ceo, irei cantando así:
agora vou gozar preto de Ti.
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94.- DALLE O DESCANSO
Dálle o descanso ao noso irmán,
dálle o descanso no teu Reino;
dálle o descanso ao noso irmán,
dálle o descanso.
1.- Garda contigo a súa alma,
en espera da resurrección,
el que sempre seguiu os teus camiños,
teña un sitio no teu corazón.
2.- E no medio dos teus anxos,
por sempre cos xustos estará,
e aló nas alturas cantará vitoria,
preto de ti resucitará.
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95.- XA NOS TES AQUÍ
Xa nos tes aquí, nosa naiciña do ceo,
teu agarimo nos encha da ledicia de vivir.
1.- Nós vimos, nós vimos, moi ledos, moi ledos,
pra estar contigo.
Nós vimos, nós vimos, moi ledos, moi ledos,
pra te querer máis.
2.- Queremos, queremos, un mundo, un mundo,
que sexa máis puro.
Queremos, queremos, un mundo, un mundo,
moito máis humán.
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96.- MARÍA, NAI
1.-

Para ti este canto María, para ti nai de todos os homes,
as túas bágoas abren camiño, a túa man, un horizonte.
O teu si engrandece unha vida,
tamén hoxe dicimos, coma ti, si María.

Ti, María, ela nai, acompaña ao camiñar,
dáme a túa man, dáme a túa man.
2.-

Renovar o misterio da vida, enxalzar o teu nome María
cantar himnos, cantar aleluias para ti, nosa naiciña.
Pregoamos a túa bondade,
a gloria infinita desa nai que é María.

97.- SALVE, RAÍÑA
Salve, Raíña, Nai garimosa,
vida, dozura, esperanza nosa.
1.- A ti chamamos os desterrados fillos de Eva.
A ti suspiramos, xemendo e chorando
en lonxana terra.
2.- Avogada nosa, míranos con ollos de misericordia
e despois deste desterro, lévanos a Xesús,
froito do teu seo.
Oh clemente, oh pía, oh doce Nai María.
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98.- MARÍA
1.- Que bonito, despois do traballo,
recollerse ao calor do fogar
e sentir esa fala tan doce,
dunha nai que te sabe esperar.
Que bonito nas noites de insomnio,
cando o medo te vén desvelar,
escoitar unha nana suave
dunha nai que te ven arrolar.
Esa é María, é nosa nai,
doce naiciña comigo vai.
2.- Que bonito sentir na dor
esa man que sabe acariñar,
esa man que consola e alivia,
esa man que te pode curar.
Que bonito atopar no perigo
un braciño ao que se agarrar,
que bonito ter unha Naiciña
á que os fillos poidamos chamar.
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99.- MÓSTRATE NAICIÑA
Onda ti corremos os teus fillos,
onda ti gloriosa Nai de Deus.
Non nos deixes sos nos perigos,
lémbrate que somos fillos teus.
Onda ti corremos os teus fillos,
onda ti gloriosa Nai de Deus.
1.- Móstrate naiciña agarimosa,
móstrate naiciña de verdade.
Non nos deixes, non Señora nosa,
míranos con ollos de piedade.
2.- Ti ben sabes que non somos nada,
ti ben sabes que nos dá pro mal
mais pasamos con ben a xornada
se nos levas collidos da man.

100.- RAIÑA DA PAZ
Raiña da paz roga por nós. (3 veces)
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101.- VIRXE MARÍA
Virxe María, naiciña do ceo,
corazón firme, acollendo a Xesús.
Voz garimosa, sinxela e humilde,
nai dos que sofren e están xunto a cruz.
1.- Ti sempre escoitas a voz do máis débil,
ti sempre axudas a quen ten a dor,
nai garimosa acóllenos sempre,
nunca te esquezas de estar xunto a nós.
2.- Ti que nos brazos tiveches a Cristo,
fuches escrava do noso Deus,
Virxe María, naiciña de todos,
gárdanos sempre coma fillos teus.
3.- Ti sempre acolles aos necesitados,
ti sempre falas con doce voz,
nai dos máis pobres, protéxenos sempre,
para que cheguemos á Resurrección.
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102.- SANTA MARÍA DAS NEVES
Traspielas

Sola tu bendita eres,
oh santa, clemente, oh pía.
Virgen santa de las nieves,
no nos dejes, Madre mía.
El día cinco de agosto,
en aquel monte Esquilino,
un portento peregrino,
blanca nieve apareció;
y toda Roma acudió
con inmensa alegría
Eres perla del oriente,
con el nombre de María,
eres pura y deliciosa
con tus devotos, María;
eres la mística rosa,
flor del cielo desprendida
Cuando tú viniste al mundo
por hermosa flor de mayo,
Dios se quedó complacido
de tan divino milagro;
y pues tú bendita eres,
y tan grande es tu valía.
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103.- NOSA SEÑORA DO ROSARIO
Xunqueiras

Pués sois virginal sagrario
que sólo a Dios convenía,
logradnos, Virgen María,
salvación por el Rosario
1

El Hijo que fue de Dios,
eterno en generación,
quiso por la Encarnación
llamarse también de vos,
pues así formáis los dos
nuestro amparador santuario
2

Si visitando a Isabel
dabais gozo al precursor,
pariendo a Cristo, el Señor
nos disteis gracia por El,
pues tan divino Enmanuel
de vos nació voluntario
3

La Ley, puntual, observasteis
dándonos humilde ejemplo,
cuando con el Dios del Templo,
en el templo os presentasteis;
cuando , perdido lo hallasteis,
el gozo fue extraordinario
4

Sois la cándida azucena
que, en el vergel escondido,
orando a Cristo afligido,
quedasteis de angustia llena,
pues compañera en su pena
triunfáis de vuestro contrario
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5

Cinco mil azotes dieron
a Jesús atroz tormento
y, dando a vos sentimientos,
su corona espinas fueron,
pues de tanta pena hicieron
a vuestro amor tributario
6

La cruz de nuestra maldad
llevó el cordero inocente,
y en la misma cruz pendiente,
expiró por su bondad;
pues con tanta caridad
le seguisteis al Calvario
7

Sobre el sepulcro y la losa
resucitó Dios triunfante
y os causó gozo abundante
su resurrección gloriosa ,
pues apareció cual rosa ,
olorosa en tiempo vario
8

Ya sube el verbo a los cielos
colmando vuestra alegría
y a su Paráclito envía,
movido por vuestros anhelos,
pues de tan grandes consuelos
sois el objeto primario
9

Al Empíreo arrebatada
fuisteis en cuerpo y alma,
como gigantesca palma
sobre coros exaltada,
pues os ciñen coronada
estrellas en dúo denario
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104.- NOSA SEÑORA DO ROSARIO
Xunqueiras

Viva María , viva el rosario
viva santo Domingo,
que lo ha fundado
1

si de casa los males
ahuyentar quieres
templada en el rosario
el arma tienes
2

labrador, si tú quieres
frutos del campo,
los hallarás copiosos
en el rosario
3

quien quiera bendiciones,
paz y alegría,
rezar debe el rosario
siempre a María
4

para guardar los hijos
en la inocencia
rezarás el rosario
con reverencia
5

los dieces del rosario
son escaleras,
para subir al cielo
las almas buenas
6

adiós, Virgen María,
con nuestros cantos
echa tus bendiciones
a nuestros campos.
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105.- NOSA SEÑORA DOS REMEDIOS
Moscoso

Si alivio en nuestros trabajos,
Felices lograr queremos,
En María encontraremos
el remedio que esperamos.
Venid, los que padeceis
trabajos y enfermedades
y hallareis en sus piedades
todo cuanto apeteceis.
Asegurar bien podeis
a sus umbrales postrados
Desde el trono celestial,
como reina soberana,
imperiosamente manda
en la tierra y en el mar.
Clame todo racional,
pues las culpas detestamos;
Sois el iris de la paz,
áncora de la esperanza,
y de nuestra confianza,
segura estrella polar.
Si con sincera humildad
y contritos la invocamos;
Con inaudito primor
Madre, Virgen sin ejemplo,
Ara, Santurario, Templo,
sois de nuestro Creador.
Y si nuestra devoción
fuese en aumento por grados;
Contritos de corazón
a vuestros pies nos postramos,
con humildad te invocamos,
dadnos vuestra bendición.
Y para lograr perdón
de todos nuestros pecados;
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106.- SANTA ANA E SAN XOAQUÍN
Calvos

Pués que sois tan poderosa
en glorias tan soberana,
en nuestras penas,
santa Ana,
socorrednos piadosa.
1

Al eterno destinada,
con singular elección,
para la generación
de la hija inmaculada,
fuísteis de Dios estrenada
con santidad portentosa.
2

Todo el cielo os aclamó
por madre de su Princesa,
pregonando la grandeza
a que Dios os levantó.
Tan temprano comenzó
vuestra dicha venturosa
3

Entre las mujeres vos,
después de María amada,
sois la más aventajada
en el aprecio de Dios
puesto que sólo de vos
hizo su abuela amorosa.
4

De sangre real nacisteis,
ennoblecida y hermosa,
tan santa y tan virtuosa,
que imán del cielo fuisteis,
y entre los hombres tuvisteis
veneración respetuosa.
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5

Vuestras prendas fueron tales,
que todos las admiraban,
vuestros padres se alegraban,
viendo en vos tales señales.
Y los dones celestiales
os hacían más donosa.
6

De Joaquín esposa bella,
fuisteis, y madre de María,
con singular hidalguía,
dignidad que más descuella
fuisteis rutilante estrella
más que no el sol luminosa.
7

¿Quién podrá de vuestras glorias,
celebrar las alabanzas?
Que si fueron esperanzas
estériles, ya notorias
son poseidas victorias
con paz de fruto abundosa.
8

Estéril fuisteis primero
que fecunda, muchos años,
para reparar los daños
con el fruto más postrero.
Hizo la fruta este fuero
más sazonada y gustosa.
9

Alumbrásteis, dicha tanta,
a la reina de los cielos,
que a todos nuestros desvelos
tal felicidad espanta.
Madre sois, de hija tan santa,
que es cosa muy milagrosa.
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10

Los ángeles a porfía
mejor que vuestros parientes
os servían reverentes,
cuando pariste a María.
Oh! Que alegre fue aquel día
en que fuisteis tan dichosa.
11

De Jesús abuela santa,
y madre sois de María,
para ser nuestra alegría,
libradnos de la garganta
del dragón que nos espanta
en nuestra muerte penosa.
12

A la Hija muy cercana,
en trono majestuoso,
gozáis eterno reposo,
en la patria soberana.
Sednos pues a todos, Ana,
abogada poderosa.
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107.- SAN MIGUEL
Ventín

Ser de la fe campeones
conceded a nuestro celo,
ser de la fe campeones
conceded a nuestro celo.
Dad, Arcángel glorioso,
aliento a nuestra esperanza,
pués gozáis tanta privanza
con el Todopoderoso,
Y en el día tenebroso
dirige a Dios nuestro vuelo.

108.- SANTA MARTA
Estacas

Gloriosa santa Marta,
de Jesús esposa amada,
alcanzadnos, abogada,
la pureza y santo amor
Fuiste azucena tan pura,
que desde la edad temprana,
pisaste la pompa vana
del mundo, con su locura
En expresión amorosa
y de la verdad constante,
fué María muy amante
y Marta muy oficiosa
Si la intempestiva guerra,
a nuestra patria devora,
por tan grande intercesora,
logre la paz esta tierra
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109.- SAN CAETÁN
Bustelos-Estacas

Bendito San Cayetano
ángel de la providencia,
del triste género humano
oye el ruego con clemencia
Cuanto el universo encierra:
la providencia del cielo
fue tu único consuelo
ángel viviente en la tierra.
Apenas vuelto a Vicenza,
tu caridad sin igual,
labrando allí un hospital,
se consagró a la indigencia.
Mentira todo en el mundo,
y el placer vana ilusión,
con sublime abnegación,
viste, y desprecio profundo.
Vicenza te dio su cuna,
rico porvenir al mundo
y el papa Julio Segundo
quiso labrar tu fortuna.
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110.- SAN LOURENZO
Fornelos

Lourenzo, pregoeiro do Evanxeo
anunciador do reino dos humildes
fainos entrar pola porta do ceo
que Cristo abriu aos corazóns felices.
Palabra do Señor xa asinada
é a vida do mártir ofrecida,
como unha proba de que a espada
non pode xa rachar a fe vivida.
Fonte de fe e de luz é a túa memoria
coraxe para o xusto na gran loita
do ben e da verdade, xa vitoria,
que, na vida e na morte, o xusto atopa.
Martirio é a dor de cada día
se en Cristo e con amor é aceptada,
cacharela de amor que, na alegría
de servir ao Señor, é consumada.
Concédenos, Deus Pai, sen medida
e ti, Señor Xesús crucificado
o lume do Espírito da vida
para vivir o don agasallado.
Amén.

83

111.- NOSA SEÑORA DAS MILAGRES
Vilán-Fornelos

Implorando vuestro auxilio,
hoy acudimos a vós,
oh Virgen de los milagros,
ruega , Señora, por nós
1

Bienvenida al Monte Medo,
Virgen pura toda hermosa,
a proteger bondadosa
a tus hijos con amor
2

Todos tu madre, te llaman
y te adoran reverentes
y entonan himnos fervientes
con entusiasmo y amor
3

Una pastora descubre
vuestra imagen peregrina
que rayos de luz divina
esparce alrededor
4

Al saber que has convertido
el Medo en mansión hermosa,
acude gente ansiosa,
en demanda de favor
5

Quien me diera tus prodigios
cantar con voz melodiosa,
os proclaman miolagrosa
los pueblos con gran clamor
6

Los pobres de estos pueblos
os piden con voz llorosa
sol y lluvia venturosa
que aseguren su labor
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7

Vuestro amparo solicita
la juventud estudiosa,
aplicación provechosa
y de Dios, santo temor
8

A sus hijos da María,
la pureza candorosa,
conserva flor tan hermosa
en su amante corazón
9

En tus manos deposito
mi corazón este día
preséntalo , madre mía
a Jesús, tu dulce amor

112.- NOSA SEÑORA DO ROSARIO
A Laxe

Virgen, divino sagrario,
vuestras glorias cantaremos
y en ellas contemplaremos
los misterios del rosario

OH, María, Virgen pura!
Oh belleza singular!
Toda pura concebida
sin pecado original
El Señor llenó de gracia
tu precioso corazón.
Lléname tu a mi, Señora,
del amor santo de Dios
Oh brillante y pura estrella
que reluce junto al sol!
Alúmbrame los pecados
de tu luz al resplandor
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113.- SAN BIEITO
San Vicente de Oitavén e Verducido

El que quiera conseguir
ser de los cielos bendito
al glorioso San Benito
con fervor ha de pedir
1

Aún no era venido al suelo
Benito, cuando a Dios ama,
y en su espíritu derrama
sus bendiciones al cielo:
El que celestial consuelo
cuanto antes quiera sentir
2

Otro bautista inocente,
desde la más tierna edad,
huyendo a la soledad
hace vida penitente:
el que quiera santamente
en todos tiempos vivir
3

Aquí, donde se desvela
en contemplación y llanto,
Dios, que le mira tan santo,
altas cosas le revela:
el que en la divina escuela
quiera aprender y seguir
4

Para el pueblo peregrino
sonó en el Sinaí la ley,
y a los monjes, clara grey
de Benito, en el Casino:
del oráculo divino
la voz quien desee oir
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5

Le fatiga un accidente
con que Dios al siervo prueba,
y en él los triunfos renueva
su alma pura y excelente:
el que al mal ha de hacer frente
y al maligno resistir
6

Dios que le ve acometido
entre congojas y sustos,
“Benito, tú entre los justos
estás –le dice- escogido”
el que tan esclarecido
favor ha de recibir
7

De pie, y cada brazo alzado,
y mirando de hito en hito
al cielo subió Benito,
de ángeles acompañado:
el que del mundo olvidado
tan feliz quisiera ir
8

Desde la celda, guiada,
gloriosa su alma marchó,
al camino que la abrió
su virtud tan señalada
el que a tan alta morada
glorioso quisiera ir
9

Penetrando, transparente
esfera, al Empíreo sube,
que nunca osó cubrir nube,
al gran sol del occidente.
El que puro y refulgente
donde Dios quiera subir
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114.- SEMENTAR SEMENTAREI
Sementar sementarei loguiño de clarear
en tanto no pobo medre
un meniño, un vello e un cantar.
1.- Un meniño rebuldeiro que fale na lingua nai,
que suba aos pexegueiros a froita verde a roubar.
2.Un vello que dé consellos, un rostro de fume e pan
que conte contos aos nenos do cuco e do paspallás.
3.- Un cantar de redención, un vello e novo cantar,
que troque a desolación nun limpo e claro alborear.
4.Logo deixaime morrer entre dous regos queimados
cando veñan os solpores dos homes esfameados.

115.- NO NIÑO NOVO DO VENTO
1.- No niño novo do vento hai unha pomba dourada.
Quen poidera namorala,
quen poidera namorala,
meu amigo.
2.Tocou ao luar e o mencer, en frauta de verde olivo
3.- Ten ars de fror recente, cousas de recen casada.
4.Tamén ten sombra de sombra e andar primeiro de río
5.- Os seus ollos son claros como clara é a lúa.
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116.- GRAZAS SEÑOR NA MAÑÁ
1.- Grazas, Señor, na mañá,
grazas polo novo día;
grazas tamén polo pan
que nos dás na Eucaristía.
Grazas por nosa Señora,
pola paz de cada hora.
Grazas por nosa Señora.
2.- Grazas, Señor, polo amor
que mantén ao peregrino,
don que compartes, Señor,
facendo o noso camiño.
Gloria ao Pai, gloria ao Fillo,
gloria ao Espírito Santo,
eternamente. Amén.
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117.- HIMNO DE VÉSPERAS
Rematamos, Señor, de traballar,
de seguir axudando á nosa terra
e co día marchando pouco a pouco
o corpo enteiro descansa das angueiras.
Reunímonos en torno a T¡, Señor,
pra ofrecerche tristuras e mornezas,
purifica, bo Deus, o que fixemos
e devólvenolo enchido de riquezas.
No deserto do día te buscamos:
de mañá foi a Ti o noso canto,
á tardiña retorna suplicando
e na noite descansará, velando.
Gloria a Ti, Creador do Universo,
e ao teu Fillo, o Señor Resucitado,
gloria ao Espírito, consolador no pranto.
¡Gloria eterna!, remata hoxe este canto. Amén.
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ORACIÓNS

118.- XESÚS
Señor Xesús, non tés mans,
tés só as nosas mans para construír
un mundo onde haxa xustiza.
Señor Xesús, non tés pés,
tés só os nosos pés para por en camiño
a liberdade e o amor.
Señor Xesús, non tés labios,
tés só a nosa boca para anunciar polo mundo
a boa noticia dos pobres.
Señor Xesús, non tés medios,
tés só o noso obrar para lograr
que todas as persoas sexan irmáns.
Señor Xesús, nós somos o teu evanxeo,
o único que as persoas poden ler,
se as nosas vidas son obras e palabras túas.
91

119.- SAN XOSÉ
Deus, noso Pai,
cando lle encomendaches a san Xosé
o coidado de Xesús e María,
puxeches baixo a súa custodia
o comezo dos misterios da salvación,
pregámosche fagas que, así como nós
o veneramos coma protector na terra,
sexa el o noso intercesor no ceo.
Ti, Señor, que vives e reinas
por sempre eternamente. Amén.

120.- A NOSA SEÑORA
Señora, miña naiciña! Eu ofrézome a ti,
e en proba de amor, conságroche neste día:
os meus ollos, os meus oídos, a miña lingua,
o meu corazón e todo o meu ser.
E xa que son en ti, Nai de piedade,
gárdame e deféndeme coma cousa túa. Amén.
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121.- SANTA MARÍA NAI
A ti, Santa María, Nai de Deus,
seguidora do teu Fillo Xesús,
guía e modelo para nós, os crentes,
fonte de esperanza e paz do corazón,
hoxe invocámoste con toda confianza
porque es a Nai que nos acompaña
no camiñar da vida e da fe.
Ti que vives no gozo do Reino de Deus:
mira por nós, protéxenos,
danos xenerosidade e coraxe,
e axúdanos a ser cada día
cristiáns comprometidos
co evanxeo de Xesús, que Ti, tantas veces,
anunciaches con feitos e palabras.
A ti, acudimos,
a ti, que xa vives con Deus, noso Pai,
por sempre eternamente. Amén.
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122.- SAN FRANCISCO
Señor, fai de min un instrumento da túa paz.
Onde haxa odio, que eu poña amor.
Onde haxa ofensas, que eu poña perdón.
Onde haxa enfrontamento, que eu poña unión.
Onde haxa erro, que eu poña verdade.
Onde haxa dúbida que eu poña fe.
Onde haxa desesperanza, que eu poña esperanza
Onde haxa tebras, que eu poña luz.
Onde haxa tristura, que eu poña ledicia.
Fai que non busque tanto
o ser consolado como consolar,
o ser comprendido como o comprender,
o ser amado como o amar.
Porque dando é como se recibe.
Esquecéndose de si mesmo
é como se atopa a un mesmo.
Perdoando é como se obtén perdón.
Morrendo é como se resucita para a vida eterna.
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123.- PATRÓN DA PARROQUIA
San(ta) … , amig@ e seguidor(a) de Xesús,
ti deches a vida facendo realidade o evanxeo.
Hoxe invocámoste con toda confianza
por que es o(a) patrón(a) desta comunidade
e porque es exemplo no camiño da fe.
Ti que vives xa no gozo do Reino de Deus:
mira por nós, protéxenos,
danos xenerosidade e coraxe,
axúdanos a ser cada día cristiáns comprometidos
co evanxeo de Xesús, que ti, tantas veces,
anunciaches con feitos e palabras.
A ti, San(ta) … acudimos,
a ti, nos@ patrón(a),
que xa vives con Deus, noso Pai,
por sempre eternamente. Amén.
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124.- SAN BIEITO
Deus, noso Pai, que nos creaches
para que poideramos compartir a túa vida,
eiquí estamos ante ti,
para escoitar a túa voz e conversar contigo.
Traemos á oración
as alegrías e as penas que nos toca vivir
e os atrancos e problemas dos nosos irmáns,
co desexo de que a túa luz alente a nosa esperanza.
Danos espírito de humildade
e de obediencia, para que,
escoitando os preceptos de Cristo, o Mestre,
e alecionados polo exemplo de san Bieito,
usemos de tal xeito os bens da terra,
que sexamos merecentes
de acadar os gozos eternos.
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125.- SAN BRAIS
Deus e Señor noso, creador de todo,
por intercesión de San Brais,
dámosche as grazas polo pan
e por todos os froitos da terra,
e pedímosche que sexamos un pobo
que agradeza o pan de cada día,
e que sendo capaces de compartilo
fagamos desta terra un fogar sen fames.

126.- SAN MIGUEL ARCANXO
Glorioso Príncipe da Corte do Ceo,
Arcanxo San Miguel,
gran primeiro Ministro de Deus,
amigo de Xesucristo,
e moi favorecido da súa Santísima Nai,
defensor da Igrexa
e avogado do xénero humano:
xa que tanto favoreces aos teus devotos,
fai que eu saiba amar e servir,
e consígueme do Señor
o que desexo e pido nesta novena,
para honra e gloria súa
e proveito da miña alma. Amén
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127.- SAN LOURENZO
Bendito sexas, Señor,
porque nos permites celebrar a memoria de san Lourenzo
Bendito sexas porque deches á túa Igrexa a san Lourenzo,
diácono, servo da comunidade,
pola súa intercesión concédenos sermos nós
construtores e colaboradores da comunidade
Bendito sexas porque deches á túa Igrexa a san Lourenzo,
irmán, servo dos pobres,
pola súa intercesión concédenos sermos nós
solícitos e atentos con quen precisa do noso e de nós.
Bendito sexas porque deches á túa Igrexa a san Lourenzo,
mártir, servo da Verdade,
pola súa intercesión concédenos sermos nós
testemuñas do teu evanxeo no mundo,
con obras e palabras.
Bendito sexas porque nos deches a san Lourenzo
como intercesor, servo do Reino,
que él presente onda Ti a nosa pregaria
(faise un instante de silenzo para orar)

que, pola súa intercesión e a de santa María,
Raiña dos mártires,
academos a felicidade, que non ten remate,
onda Cristo, que vive eternamente contigo. Amén
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128.- SAN CAETÁN
San Caetán, presbítero da Igrexa.
Ti, servidor do pobo de Deus,
fainos sentir a ledicia
de vivir a fe en comunidade.
Ti, anunciador da Palabra de Deus,
fainos saber escoitar a voz do Señor
e saber testemuñala aos nosos irmáns e irmás.
Ti, dispensador dos sagrados misterios,
infúndenos o espírito de piedade
para que gustemos de celebrar a fe.
Ti, fundador e renovador da Igrexa,
fai que sexamos comprometidos á voz do Espírito
na renovación das nosas comunidades
Ti, heroe da caridade,
fai que sintamos como propias
as necesidades e arelas do noso próximo.
Ti, atento a todos,
presenta a Deus a nosa pregaria
(faise un instante de silenzo para orar)

Que , téndote nesta terra por intercesor,
poidamos terte como compañeiro na eternidade,
con Cristo o noso Señor. Amén
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129.- SANTA MARTA
Santa Marta, afortunada e ditosa!,
dende o ceo gozas do eterno galardón
con que Xesús premia, agora,
aquel amor en que ardías,
cando se hospedaba na túa casa de Betania.
Intercede polas nosas comunidades,
para que ao teu exemplo,
recoñezamos, como único ben,
acoller a Cristo nas nosas vidas.
Intercede polas nosas familias,
para que os nosos fogares sexan
escolas de trato amistoso con Deus.
Intercede por nós,
e presenta a Xesús as nosas intencións
(faise un instante de silenzo)

Que nos nosos traballos de cada día
atopemos a alegría de sentir cercano a Xesús,
e que, onda Él, e contigo,
gocemos un día da gloria dos santos.
Amén
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130.- SAN XOAQUÍN E SANTA ANA
San Xoaquín e santa Ana, escollidos por Deus,
para serdes pais de María, e avós de Xesús.
San Xoaquín e santa Ana, ensinádenos a cumprir,
cos mandados do Señor, noso Deus.
San Xoaquín e santa Ana, pais de María
que con amor, cultivastes nela tantas grazas,
quen admira a María, admíravos tamén a vós,
pois de tales pais, tal filla.
San Xoaquín e santa Ana,
avós de Xesús, que con tanto amor,
el se confiou nos vosos corazóns,
concedédenos que nos confiemos
ao voso patrocinio.
San Xoaquín e santa Ana,
hoxe invocámosvos con confianza;
vós que vivides no Reino de Deus, mirade por nós,
protexédenos e axudádenos a ser bos cristiáns.
San Xoaquín e santa Ana
rogade por nós.
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131.- SANTA MARÍA DAS NEVES
Santa María das Neves,
no alto do monte Esquilino,
testemuñas que Deus camiña co seu pobo.
Ampara as nosas comunidades,
que coma ti, na Anunciación, teñamos a coraxe
de acoller a voz de Deus para o noso tempo.
Ampara os nosos fogares,
que coma ti, en Nazaret, sintamos a misión
de facer deles lugar onde Deus habita.
Ampara a quen ten necesidade,
que coma ti, en Caná, sexamos solícitos con quen
necesita da nosa oración e do noso compromiso.
Ampara aos que nos confesamos cristiáns,
que coma ti na cercanía de Xesús, escoitemos
a Palabra de Deus e a transformemos en vida.
Ampara as nosas vidas
nas necesidades que che presentamos na oración
(faise un instante de silenzo para orar)

Ti, que acompañaches, en Pentecoste,
a oración da Igrexa, ora con nós ao Pai
e ampáranos agora e na hora da nosa morte. Amén
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132.- SANTA MARÍA DOS REMEDIOS
Santísima Virxe María dos Remedios, porta franca
da saúde; celestial medicina para toda enfermidade
e doenza, onde atopa o pecador misericordia; o
aflixido, consolo; o descamiñado, guía; estrela o
navegante; fortaleza o tentado; caxato o caído; vista
o cego; o xordo oído; o mudo lingua; o manco e
tolleito mans e pes, e todo enfermo saúde.

Suplícoche,

Señora,

humildemente

te

dignes

aplicar axeitada medicina ás miñas enfermidades
que non as ignora a túa altísima sabedoría.

Concédeme, piadosísima Señora, fortaleza contra
as tentacións, constancia nos traballos, saúde do
corpo se convén, prontitude e dilixencia para o ben
obrar, acrecentamento en todo xénero de virtude e
perseveranza nela ata a hora da miña morte.

Dígnate interceder por min ante o teu Fillo bendito
Xesucristo que co Pai e o Espírito Santo vive e reina
por sempre eternamente. Amén.
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133.- SANTA MARÍA DO ROSARIO
Santa María, nos misterios do Rosario,
testemuñas que Deus camiña co seu pobo.
Ampara ás nosas comunidades,
que coma ti na Anunciación, teñamos a coraxe
de acoller a voz de Deus para o noso tempo
Ampara os nosos fogares,
que coma ti en Nazaret,
sintamos a misión de facer deles
lugar onde Deus habita
Ampara a quen ten necesidade,
que coma ti en Caná, sexamos solícitos
con quen necesita da nosa oración
e do noso compromiso
Ampara aos que nos confesamos cristiáns,
que coma ti na cercanía de Xesús,
escoitemos a Palabra de Deus
e a transformemos en vida.
Ampara as nosas vidas,
nas necesidades que che presentamos na oración
(faise un instante de silenzo para orar)

Ti que acompañaches en Pentecoste
a oración da Igrexa, ora con nós ao Pai
e ampáranos agora e na hora da nosa morte. Amén
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ORACIÓNS PROPIAS
134.- ADVENTO
Señor, xa ves como o teu pobo
espera con fe o nacemento do teu Fillo.
Encamiña o noso corazón cara á ledicia
de tan grande misterio,
para que así celebremos a nosa salvación
cun espírito verdadeiramente novo.
Polo noso Señor Xesucristo, teu Fillo,
que vive e reina por sempre eternamente. Amén

135.- NADAL
Deus, noso Pai,
ti creaches ao ser humano dun xeito admirable
e renováchelo dun xeito aínda máis admirable.
Fainos participar na divindade do teu Fillo,
que quixo tomar parte da nosa humanidade.
Por el, noso Señor e Deus,
que vive e reina contigo
na unidade do Espírito Santo
por sempre eternamente. Amén.
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136.- GLORIA
Gloria a Deus no ceo, e paz ao seu pobo na terra.
Noso Señor Deus, rei do ceo, Deus Pai todopoderoso;
loámoste, bendicímoste, adorámoste, glorificámoste e
dámosche as grazas, pola túa inmensa gloria.
Señor Fillo único, Xesucristo,
Señor Deus, año de Deus, fillo do Pai.
Ti, que quitas o pecado do mundo,
ten piedade de nós.
Ti, que quitas o pecado do mundo,
escoita a nosa oración.
Ti, que estás á dereita do Pai, ten piedade de nós;
porque ti es o único Santo, ti, o único Señor,
ti, o único Altísimo, Xesucristo.
Co Espírito Santo, na Gloria de Deus Pai. Amén.

137.- NADAL
Señor, ti fixeches brillar esta santa noite
co esplendor de Cristo, luz verdadeira.
Concédenos que a revelación deste misterio
nos ilumine aquí na terra e nos leve a gozar da súa
gloria no ceo. Pedímoscho a Ti que nos envías ao teu
Fillo e vives e reinas por sempre eternamente.
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138.- CORESMA (Eu confésome)
Eu confésome pecador (a)
diante de Deus omnipotente
e tamén diante de vós, irmáns e irmás,
pois teño pecado moito de pensamento, de palabra,
de obra e de omisión;
pola miña culpa, pola miña culpa,
pola miña grandísima culpa;
por iso lle pido á benaventurada Virxe María
e a todos os anxos e santos do ceo,
e a vós tamén , irmáns e irmás,
que roguedes por min a Deus o noso Pai

139.- CORESMA
Deus todopoderoso,
celebramos un ano máis o sacramento coresmal.
Concédenos que as prácticas coresmais
nos leven a comprender mellor
o misterio de Xesucristo
e a seguir o seu exemplo
cunha vida cada vez máis fiel a ti.
Polo noso Señor Xesucristo, teu Fillo,
que vive e reina por sempre eternamente. Amén
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140.- DOMINGO DE RAMOS
Deus omnipotente e eterno,
ti quixeches que o noso Salvador
se fixese home e morrese na cruz,
para dar exemplo de submisión á túa vontade.
Concédenos que a súa paixón
nos sirva de testemuño
e merezamos participar na resurrección.
Polo noso Señor Xesucristo, teu Fillo,
que vive e reina por sempre eternamente. Amén

141.- XOVES SANTO
Deus, noso Pai,
hoxe celebramos a santa Cea na que o teu Fillo,
antes de entregarse á morte
confiou á Igrexa o sacrificio novo e eterno,
o banquete do seu amor.
Fai que pola participación en tan grande misterio
recibamos a plenitude do amor e da vida.
Polo noso Señor Xesucristo, teu Fillo,
que vive e reina por sempre eternamente. Amén
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142.- VENRES SANTO
Deus, noso Pai,
pola paixón de Cristo, o teu Fillo,
libraches o xénero humano da morte
que herdara do primeiro pecado.
Fai que na cruz sexamos quen de descubrir
a entrega total de Xesús por todas as persoas,
e axúdanos a entregarnos aos demais
rompendo as cadeas de inxustiza
para nacer á Resurrección.
Por Cristo, noso Señor. Amén.

143.- VIXILIA PASCUAL
Deus, noso Pai,
ti fas resplandecer esta noite santísima
coa gloria da resurrección do Señor.
Aviva na túa Igrexa
o espírito de sermos teus fillos
para que, renovados no corpo e no espírito,
te sirvamos con limpo corazón.
Polo noso Señor Xesucristo, teu Fillo, resucitado
por sempre eternamente. Amén.
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144.- DÍAS DE PASCUA
Deus de eterna misericordia,
ti dáslle azos á fe do teu pobo
coa celebración anual das festas da Pascua,
fai medrar en nós os dons da túa graza,
para que comprendamos mellor que grandes son:
o bautismo que nos purificou,
o Espírito que nos fixo renacer
e o sangue que nos redimiu.
Polo noso Señor Xesucristo, teu Fillo,
que Resucitado vive e reina contigo
na unidade do Espírito Santo,
por sempre eternamente. Amén.

145.- DÍAS DE PASCUA
Deus, noso Pai, neste día,
por medio do teu Fillo, ti venciches a morte
e abríchesnos as portas da vida eterna.
Fai que os que celebramos a Pascua,
sexamos renovados polo teu Espírito
para resucitarmos con Cristo, teu Fillo,
que vive e reina por sempre eternamente. Amén
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146.- TEMPO ORDINARIO
Deus todopoderoso e eterno,
dirixe a nosa vida, conforme á túa vontade,
para que, no nome do teu Fillo benquerido,
poidamos dar froito abondoso de boas obras.
Polo noso Señor Xesucristo, teu Fillo,
que vive e reina por sempre eternamente. Amén

147.- TEMPO ORDINARIO
Deus, noso Pai,
ti fixeches consistir a plenitude da lei
no amor a ti e ao próximo.
Fai que cumpramos os teus mandamentos
e así poidamos chegar á vida eterna.
Polo noso Señor Xesucristo, teu Fillo,
que vive e reina por sempre eternamente. Amén.

148.- TEMPO ORDINARIO
Deus todopoderoso, axúdanos a meditar
a verdade que ti nos revelaches.
Fai que practiquemos de palabra e obra
o que é do teu agrado.
Por Xesucristo, noso Señor. Amén
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149.- VÉSPERAS (oración da tarde)
Rematamos, Señor, de traballar,
de seguir axudando á nosa terra
e co día marchando pouco a pouco
o corpo enteiro descansa das angueiras.

Reunímonos en torno a t¡, Señor,
pra ofrecerche tristuras e mornezas,
purifica, bo Deus, o que fixemos
e devólvenolo enchido de riquezas.

No deserto do día te buscamos:
de mañá foi a ti o noso canto,
á tardiña retorna suplicando
e na noite descansará, velando.

Gloria a ti, Creador do Universo,
e ao teu Fillo, o Señor Resucitado,
gloria ao Espírito, consolador no pranto.
¡Gloria eterna!, remata hoxe este canto. Amén.
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150.- MAGNIFICAT
A miña alma proclama a grandeza do Señor,
e alégrase o meu espírito en Deus, meu salvador,
porque reparou na súa humilde escraviña.
Velaí que desde agora
todas as xeracións me van felicitar.
Marabillas fixo en min o poderoso
o seu nome é santo,
a súa misericordia chega xeración tras xeración
a todos os que o temen.
Manifesta o poder do seu brazo
desbaratando os plans dos soberbios.
Derruba do seu trono aos poderosos,
e fai subir aos humildes.
Aos famentos éncheos de bens,
e aos ricos despídeos baleiros.
Ampara a Israel, o seu servidor,
lembrándose da súa misericordia,
conforme prometera aos nosos pais,
en favor de Abraham
e da súa descendencia para sempre.
Gloria ao Pai e ao Fillo …
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151.- LAUDES (oración da mañá)
Bendito ti, Xesús resucitado,
coas feridas da lanza e máis dos cravos.
Bendito para sempre, ti es loado.
Bendito ti, Xesús resucitado.
Bendito no aire fresco da mañá
e no cantar do paxaro ó espertar.
Bendito na auga limpa e rebuldeira
que dá vida ós prados e ás leiras.
Bendito sexas na terra traballada
que ofrece agradecida a súa anada.
Bendito na esperanza traballada
de chegar a outra terra mellorada. Amén.

152.- BENEDICTUS
Bendito sexa o Señor, Deus de Israel
porque veu visitar e redimir ao seu pobo,
suscitando para nós a súa salvación,
na casa de David, o seu servo,
conforme prometera desde antigo
por boca dos seus santos profetas.

114

Que nos salvaría dos nosos inimigos
e das mans dos que nos teñen odio;
que se mantería leal aos nosos pais,
tendo presente a súa santa alianza,
tal como fora a súa promesa
que lle fixera a Abraham, noso pai,
concedéndonos que, libres das mans do inimigo,
o sirvamos sen temor, en santidade e xustiza,
diante del todos os días mentres dura a nosa vida.
E ti, meu meniño,
serás chamado profeta do Altísimo,
porque irás por diante do Señor,
preparando os seus camiños.
Anunciarás a salvación ao seu pobo
mediante o perdón dos pecados.
Pois pola misericordia entrañable do noso Deus
amencerá desde o ceo un sol para nós:
luz para os que viven nas tebras
e xacen entre as sombras da morte
para guiar os nosos pasos polos camiños da paz.
Gloria ao Pai, ao Fillo e ao Espírito Santo, como
era no principio, agora e sempre eternamente. Amén
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ORACIÓNS DE FAMILIA
153.- POLO SINAL

154.- AVEMARÍA
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155.- NOSO PAI
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156.- CREDO
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157.- SALVE RAIÑA

119

158.- POLA MAÑÁ
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159.- BENDICIR A MESA,

160.- POLA NOITE
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161.- POLA FAMILIA

122

162.- CUMPREANOS

163.- DIANTE DO BELÉN
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164.- NA ENFERMIDADE

165.- NA NOITEBOA
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ESCOITANDO A TÚA CHAMADA
VITORIA
NA NOITE ESCURA
SEGUIREI OS TEUS PASOS
QUE MIRAS NA NOITE
ALELUIA
A AUGA DO SEÑOR
LUMIÑO DE LÚA CLARA
A CRISTO CANTAMOS
BENDITO TI, XESÚS
UNHA NOVA CREATURA
EU SEI DE QUEN ME FIEI
XESÚS CHAMADO AMIGO
MANDA O TEU ESPÍRITO
CANTARES DE RESURRECCIÓN
NAS VOSAS MANS DE PAI
LEDICIA NA PAZ
ADEUS IRMÁN
PRETO DE TI, SEÑOR
DALLE O DESCANSO
XA NOS TES AQUÍ
MARÍA, NAI
SALVE, RAÍÑA
MARÍA
MÓSTRATE NAICIÑA
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páxina
páxina
páxina
páxina
páxina
páxina
páxina
páxina
páxina
páxina
páxina
páxina
páxina
páxina
páxina
páxina
páxina
páxina
páxina
páxina
páxina
páxina
páxina
páxina
páxina
páxina
páxina
páxina

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
41
42
42
43
44
45
46
47
48
48
49
50
50
51
51
52
53
54
55
56
57
58
58
59
60
60
61
62
62
63
63
64
65
66
67
68
69
69
70
71

Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117

RAIÑA DA PAZ
VIRXE MARÍA
SANTA MARÍA DAS NEVES
NOSA SEÑORA DO ROSARIO
NOSA SEÑORA DO ROSARIO
NOSA SEÑORA DOS REMEDIOS
SANTA ANA E SAN XOAQUÍN
SAN MIGUEL
SANTA MARTA
SAN CAETÁN
SAN LOURENZO
NOSA SEÑORA DAS MILAGRES
NOSA SEÑORA DO ROSARIO
SAN BIEITO
SEMENTAR SEMENTAREI
NO NIÑO NOVO DO VENTO
GRAZAS SEÑOR NA MAÑÁ
HIMNO DE VÉSPERAS
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páxina
páxina
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71
72
73
74
76
77
78
81
81
82
83
84
85
86
88
88
89
90

ÍNDICE DAS ORACIÓNS DA IGREXA
Por número e páxina
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº

118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146

XESÚS
SAN XOSÉ
A NOSA SEÑORA
SANTA MARÍA NAI
SAN FRANCISCO
PATRÓN DA PARROQUIA
SAN BIEITO
SAN BRAIS
SAN MIGUEL ARCANXO
SAN LOURENZO
SAN CAETÁN
SANTA MARTA
SAN XOAQUÍN E SANTA ANA
SANTA MARÍA DAS NEVES
SANTA MARÍA DOS REMEDIOS
SANTA MARÍA DO ROSARIO
ADVVENTO
ADVVENTO
NADAL
NADAL
CORESMA (Eu confésome)
CORESMA
DOMINGO DE RAMOS
XOVES SANTO
VENRES SANTO
VIXILIA PASCUAL
DÍAS DE PASCUA
DÍAS DE PASCUA
TEMPO ORDINARIO
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páxina
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páxina
páxina
páxina

91
92
92
93
94
95
96
97
97
98
99
100
101
102
103
104
105
105
106
106
107
107
108
108
109
109
110
110
111

Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº

147
148
149
150
151
152

TEMPO ORDINARIO
TEMPO ORDINARIO
VÉSPERAS (oración da tarde)
MAGNIFICAT
LAUDES (oración da mañá)
BENEDICTUS

páxina
páxina
páxina
páxina
páxina
páxina

111
111
112
113
114
114

ÍNDICE DAS ORACIÓNS DA FAMILIA
Por número e páxina
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº

153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165

POLO SINAL
AVEMARÍA
NOSO PAI
CREDO
SALVE RAIÑA
POLA MAÑÁ
BENDICIR A MESA
POLA NOITE
POLA FAMILIA
CUMPREANOS
DIANTE DO BELÉN
NA ENFERMIDADE
NA NOITEBOA

páxina
páxina
páxina
páxina
páxina
páxina
páxina
páxina
páxina
páxina
páxina
páxina
páxina

116
116
117
118
119
120
121
121
122
123
123
124
124

ÍNDICE DAS CANCIÓNS
Por orden alfabético
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº

81
83
1
36
17
58
92
80
4
7
24
13
49
84
8
26
27
71
73
89
48
19
5
2

A AUGA DO SEÑOR
A CRISTO CANTAMOS
A LEDICIA DA FE
A PAZ ENTRE NÓS
A TÚA PALABRA
ACHARTE PRESENTE NA VIDA
ADEUS IRMÁN
ALELUIA
AMIGOS NAS PENAS
ANDAREI NA PRESENZA
AQUÍ ESTOU, SEÑOR
ARREPENTIDO
BENAVENTURADOS
BENDITO TI, XESÚS
CAMIÑANDO POLA VIDA
CANTA ALELUIA
CANTA ALELUIA
CANTA, CANTADE PASTORES
CANTADE BEN BAIXO
CANTARES DE RESURRECCIÓN
CANTIGA EUCARÍSTICA
COMO CHE CANTAREI?
CON LEDICIA VAMOS (CAMIÑAREI)
CON LEDICIA VIMOS
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58
59
3
23
13
40
65
57
4
6
17
11
31
60
7
18
18
50
51
63
30
14
5
3

Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
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Nº
Nº
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Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº

68
94
42
39
67
72
30
18
16
75
86
15
66
116
117
33
64
56
65
91
82
88
98
96
99
77
28
50
90
55
115
70
23
43
111
103
104
112
105
51
47
22
31
53
20
46
93
6
79
38
40

CON UN SOMBREIRO DE PALLA
DALLE O DESCANSO
DÉIXATE QUERER
DÉMONOS TODOS A MAN
DURME MENIÑO
DURME MENIÑO
EIQUÍ ESTÁN SEÑOR
ESCOITA AO SEÑOR
ESCOITA TI
ESCOITANDO A TÚA CHAMADA
EU SEI DE QUEN ME FIEI
GLORIA
GLORIA AO SEÑOR NAS ALTURAS
GRAZAS SEÑOR NA MAÑÁ
HIMNO DE VÉSPERAS
HOSANNA HEI
HOXE NACEU UN MENIÑO
IDE E PREGOADE
IMOS COMPAÑEIROS, IMOS
LEDICIA NA PAZ
LUMIÑO DE LÚA CLARA
MANDA O TEU ESPÍRITO
MARÍA
MARÍA, NAI
MÓSTRATE NAICIÑA
NA NOITE ESCURA
NA NOSA TERRA
NA TARDIÑA BAIXA DA VIDA
NAS VOSAS MANS DE PAI
NO COLO DE MIÑA NAI
NO NIÑO NOVO DO VENTO
NOITE DE PAZ
NON VOS PERDADES NA NOITE
NON VOU SÓ
NOSA SEÑORA DAS MILAGRES
NOSA SEÑORA DO ROSARIO
NOSA SEÑORA DO ROSARIO
NOSA SEÑORA DO ROSARIO
NOSA SEÑORA DOS REMEDIOS
O AMOR É O MEIRANDE
O PAN DO CEO
O SEÑOR É O MEU PASTOR
O SEÑOR NOSO DEUS
ONDA TI NOSO PAI
POR EL CANTA A MIÑA ALMA
PREGOEIRO DA PAZ
PRETO DE TI, SEÑOR
QUE LEDICIA A MIÑA
QUE MIRAS NA NOITE
QUE VEÑA A PAZ
QUÉDATE, SEÑOR, CONNOSCO
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48
67
26
24
47
50
20
13
13
52
61
12
46
89
90
21
44
38
45
64
58
62
70
69
71
54
19
32
63
37
88
49
16
27
84
74
76
85
77
33
29
16
21
35
14
28
66
5
56
23
25

Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
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Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº

41
100
59
52
97
113
109
110
107
106
102
108
32
34
35
78
114
45
14
11
12
37
44
21
54
57
85
9
3
29
62
61
10
74
63
69
101
76
60
95
87
25

QUÉN NOS VAI SEPARAR DE TI?
RAIÑA DA PAZ
SAL DO MUNDO
SALVE SANTO SACRAMENTO
SALVE, RAÍÑA
SAN BIEITO
SAN CAETÁN
SAN LOURENZO
SAN MIGUEL
SANTA ANA E SAN XOAQUÍN
SANTA MARÍA DAS NEVES
SANTA MARTA
SANTO
SANTO
SANTO
SEGUIREI OS TEUS PASOS
SEMENTAR SEMENTAREI
SEÑOR XESÚS
SI, VOU VOLVER Á DE MEU PAI
TEN PIEDADE
TEN PIEDADE
TÉNDEME A TÚA MAN
TI ES CAMIÑO
TODO CANTA
TODO O MUNDO UNHA FAMILIA
TODOS XUNTOS
UNHA NOVA CREATURA
UNHA PARROQUIA NOVA
UNHA XUNTANZA DE AMOR
VELAQUÍ SEÑOR
VEN AXIÑA VISITARNOS
VEÑA O TEU REINO
VINDE AXIÑA COMPAÑEIROS
VINDE GALEGUIÑOS, VINDE
VINDE NENOS E RAPACES
VINDE VER O NENO
VIRXE MARÍA
VITORIA
VOLVE SEÑOR
XA NOS TES AQUÍ
XESÚS CHAMADO AMIGO
XESÚS É
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25
71
41
34
69
86
82
83
81
78
73
81
21
22
22
55
88
28
11
10
10
23
27
15
36
39
60
8
4
20
42
42
9
51
43
48
72
53
41
68
62
18

ÍNDICE DAS ORACIÓNS DA IGREXA
Por orden alfabético
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº

120
134
135
152
139

A NOSA SEÑORA
ADVVENTO
ADVVENTO
BENEDICTUS
CORESMA

páxina
páxina
páxina
páxina
páxina
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92
105
105
114
107

Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº

138
144
145
140
151
150
136
137
123
124
125
128
122
127
126
130
119
131
133
132
121
129
146
147
148
142
149
143
118
141

CORESMA (Eu confésome)
DÍAS DE PASCUA
DÍAS DE PASCUA
DOMINGO DE RAMOS
LAUDES (oración da mañá)
MAGNIFICAT
NADAL
NADAL
PATRÓN DA PARROQUIA
SAN BIEITO
SAN BRAIS
SAN CAETÁN
SAN FRANCISCO
SAN LOURENZO
SAN MIGUEL ARCANXO
SAN XOAQUÍN E SANTA ANA
SAN XOSÉ
SANTA MARÍA DAS NEVES
SANTA MARÍA DO ROSARIO
SANTA MARÍA DOS REMEDIOS
SANTA MARÍA NAI
SANTA MARTA
TEMPO ORDINARIO
TEMPO ORDINARIO
TEMPO ORDINARIO
VENRES SANTO
VÉSPERAS (oración da tarde)
VIXILIA PASCUAL
XESÚS
XOVES SANTO
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107
110
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108
114
113
106
106
95
96
97
99
94
98
97
101
92
102
104
103
93
100
111
111
111
109
112
109
91
108

ÍNDICE DAS ORACIÓNS DA FAMILIA
Por orden alfabético
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº

154
159
156
162
163
164
165
155
161
158
160
153
157

AVEMARÍA
BENDICIR A MESA
CREDO
CUMPREANOS
DIANTE DO BELÉN
NA ENFERMIDADE
NA NOITEBOA
NOSO PAI
POLA FAMILIA
POLA MAÑÁ
POLA NOITE
POLO SINAL
SALVE RAIÑA
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116
121
118
123
123
124
124
117
122
120
121
116
119

Benaventurad@s @s que anuncian
coa vida a Boa Nova do Evanxeo
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