Final (Homenagem ao Menino)
Hoje na terra nasce o amor:
Deus, para os homens, Salvador!
Alegria, paz e amor
Para os homens cá na terra!
Alegria, paz e amor,
Que esta noite nasce Deus!
Alegria, festa e paz
Para os homens cá na terra!
Alegria, festa e paz,
Que esta noite é Natal!

Aleluia, aleluia! Já nasceu o Salvador.
Aleluia, aleluia! Adorai o Redentor.
Escutai, amigos, a feliz notícia:
Hoje em Belém de Judá,
nasceu p’ra nós o Salvador.
(bis)

Festa da Sagrada Família
31.12.2006

Escutai, amigos, a feliz notícia:
Glória a Deus na alturas
e cá na terra aos homens, paz (bis)

“Toma contigo o menino e
sua mãe e foge para o
Egipto.”

Alegria, paz e bem
Para os homens cá na terra!
Alegria, paz e bem,
Jesus nasce em Belém!

(Mt. 2, 13-15; 19-23)
Ah! vinde todos à porfia
Cantar um hino de louvor.
Hino de paz e de alegria,
Que os anjos cantam ao Senhor:

Naquela noite venturosa,
Em que nasceu o Salvador,
Os anjos com voz harmoniosa
Deram no Céu este clamor:

Glória in excelsis Deo!
Vamos juntar-nos aos pastores,
P‘ra irmos todos a Belém
Saudar em férvidos louvores,
O Salvador que hoje nos vem.

Não requer fausto e aparatos
Quem é riqueza lá dos Céus,
Ò pobrezinhos, vinde gratos,
Reconhecer o vosso Deus.

Entrada

Vinde louvai o Senhor
Vinde cantai seu amor
Vinde aclamai o seu nome
Cristo Jesus Salvador.

Vinde a festa da vida que Cristo nos dá
Festa de paz alegria amor e perdão
E todos unidos à volta do altar
Louvemos o Senhor

(bis)

Vinde à ceia de Cristo do vinho e do pão
Vinde escutar a Palavra a voz do Senhor
E todos unidos à volta do altar
Louvemos o Senhor.

Rito penitencial
Senhor tem, Senhor tem, Senhor tem piedade.
Senhor tem, Senhor tem, piedade de nós.
Cristo tem, Cristo tem, Cristo tem piedade.
Cristo tem, Cristo tem, piedade de nós.
Senhor tem, Senhor tem, Senhor tem piedade.
Senhor tem, Senhor tem, piedade de nós.

Glória

Glória, glória a Deus nas alturas
Glória, glória a Deus nas alturas
E Paz na terra aos homens
Por Ele amados.
(2x)
1.Senhor Deus, Rei dos Céus,
Deus Pai todo poderoso
2.Vós que tirais o pecado do mundo,
Nós vos louvamos, vos bendizemos,
Tende piedade de nós,
Vos adoramos, vos glorificamos,
Vos damos graças pela Vossa imensa glória. Vós que tirais o pecado do mundo,
Acolhei a nossa súplica,
Vós que estais à direita do Pai,
3.Só Vós o Santo, só Vós o Senhor,
Tende piedade de nós.
Só Vós o Altíssimo, Jesus Cristo,
Com o Espírito Santo

Aleluia! Alelu! Aleluia
Aleluia! Aleluia!

Súplicas

Escutai Senhor a nossa oração

Ofertório

Se crês em Deus,
Se acreditas que Ele há-de voltar
Segue o caminho
Que Jesus te veio ensinar
Então verás
Que a vida se pode tornar melhor

Pai Nosso

(bis)

Se Deus quiser
Hei-de deixar de pensar em mim
E assim roubar tempo ao tempo
Para O adorar
Serei feliz
E comigo será todo o que cantar

Santo é o Senhor meu Deus, digno de louvor.
A Ele o poder, toda honra e glória. bis
Hossana! x4
Hossana, ò Senhor!
Bendito o que vem em nome do Senhor.
Como todos os santos cantamos para Ele. Bis
Junto ao Mar

Comunhão

1.Bendito, bendito sejas, Cristo meu Senhor,
Pela Eucaristia, (bis)
2.És força no caminhar, luz no entardecer,
Estrela que nos guia.(bis)

A sua cisterna.(bis)

Aclamação

Santo:

A Paz meu irmão, a Paz minha irmã,
A Paz de todo o coração,
A Paz em cada manhã.
Temos um novo mandamento
Somos da Paz os mensageiros,
Que Jesus Cristo nos deixou:
Somos promessas do Senhor.
Que nos amemos uns aos outros,
Com o coração renovado,
Como Ele também amou.
Viveremos sempre o amor.

3.A Ti vão matar a sede, fonte de água viva,
Para a vida eterna,(bis)
4.Os pobres e oprimidos encontram em Cristo

Na glória de Deus Pai

Cantarei, cantarei!
O que Deus nos veio ensinar
Que a maneira de chegar ao céu
É amar, é amar, é amar, é amar,
O pobre, o rico, o pecador,
E tudo o que nesta vida
É querido do Senhor

Gesto da paz

5.Quem bebe de qualquer fonte sempre terá sede
No seu caminhar,(bis)
6.Quem bebe de Jesus Cristo, torna-se nascente
P’ra sempre a jorrar.(bis)
7.Bendito, bendito sejas, pastor que nos levas
Às águas da vida,(bis)
8.Abristes o coração, dele saíu a Igreja,
Nossa mãe querida.(bis)
9.Vós todos que tendes sede, vinde às águas puras,
Mesmo sem pagar,(bis)
10.Jesus quis morrer na cruz para todo o homem
De graça salvar.(bis)
11.Bendito, bendito sejas, rocha do deserto,
Salvação do povo.(bis)
12.Que a nossa Eucaristia dê frutos de vida,
Frutos de amor novo.(bis)

Acção de Graças

Quero louvar-Te
Sempre mais e mais. (2x)
Buscar tua bondade
Tua graça conhecer,
Quero louvar-Te. (bis)
Quero seguir-Te
Só a Ti, Senhor. (2x)
Buscar tua bondade
Tua graça conhecer,
Quero seguir-Te.(bis)

E proclamar-Te
Nosso Salvador. (2x)
Buscar tua bondade
Tua graça conhecer,
E proclamar-Te. (bis)

Quero louvar-Te

As aves do céu cantam para Ti;
Os animais do campo reflectem
O Teu poder.
Quero cantar
Quero levantar as minhas mãos
A Ti

