Final (Homenagem ao Menino)
Naquela noite venturosa,
Em que nasceu o Salvador,
Os anjos com voz harmoniosa
Deram no Céu este clamor:

Ah! vinde todos à porfia
Cantar um hino de louvor.
Hino de paz e de alegria,
Que os anjos cantam ao Senhor:
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.
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“Vimos a Sua estrela no
Oriente e viemos adorá-lO”

Natal é verdade, Natal é justiça,
Natal é amor, Natal é liberdade.
Constrói a paz, proclama o perdão,
Semeia a amizade e cada dia será Natal.
1.Quando a justiça reinar sobre a terra
Edificando a fraternidade
Então será Natal!

2.Quando a verdade se manifestar,
Como linguagem da Humanidade...
Então será Natal!

3.Quando a liberdade for para todos
Sem distinção de credo ou partido...
Então será Natal!

(Mt. 2, 1-12)
Entrada

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)
Escutai, amigos, a feliz notícia:
Glória a Deus na alturas
e cá na terra aos homens, paz (bis)
Escutai, amigos, a feliz notícia:
Deus enviou o Seu Filho,
Jesus Cristo Salvador.
(bis)

Rito penitencial
Senhor tende piedade, piedade de nós, (2x)
Piedade de nós.
Cristo tende piedade de nós,
Piedade de nós.
Senhor tende, piedade de nós.
Piedade de nós.

Glória

Glória e louvor para Ti Meu Senhor Aleluia Aleluia.
Pelo amor e alegria que nos dás em cada dia Aleluia Aleluia.

Aclamação

Pai Nosso

Todo o mundo é um hino de glória
À grandeza de Deus Nosso Rei;
Cada homem é a imagem sagrada
Do amor de Deus Nosso Pai.
Aleluia, Deus Pai e Senhor!
Aleluia, p’lo Teu grande amor. (bis)

Gesto da paz

Como é bom, como é suave
Vivermos todos juntos

(bis)

Juntos como irmãos,
Vivermos todos juntos.

(bis)

Aleluia! (4x) (bis)

1.Cristo Jesus está no meio de nós,
Hoje e sempre, Aleluia! (bis)

2.Quem me seguir já não anda nas trevas,
Eu sou caminho, verdade e vida. (bis)

Súplicas Ouvi Senhor a nossa prece, escutai a nossa oração
Ofertório
1.Esta sede de Te encontrar em mim
De correr p’ra Ti, de estar junto de Ti.
Guias pelos vales o decurso do meu rio.
Única razão és Tu, único sustento Tu.
A minha vida existe porque existes Tu!

Comunhão
3.Brilha a Tua luz no centro do meu ser,
Dás sentido à vida que em mim nasceu.
Tudo o que farei será somente amor.
Único sustento Tu, a estrela polar és Tu.
A minha vida existe porque existes Tu!

2.Gira o firmamento sem nunca ter paz,
Mas existe um ponto a brilhar p’ra mim. 4.Esta sede de Te encontrar em mim
A estrela polar que guia os meus passos. De correr p’ra Ti, de estar junto de Ti.
A estrela polar és Tu, a estrela segura Tu,
A minha vida existe porque existes Tu!

Cristo, Senhor, és o guia,
O Bom Pastor que me conduz.
Minha vida e minha luz. (2x)
2.Por Teus caminhos me guio
Para louvor do Teu Nome,

4.O Teu festim me conforta
Faz-me cantar de alegria.

3.Não temerei os perigos
Pois sei que Tu ‘stás comigo.

5.Tua bondade me ajuda
No viver de cada dia,

Tudo gira à Tua volta em função de Ti.
Não importa o quando, o onde e o porquê! (bis)

Santo i Santo
Hossana, hossana (I santo)
Hossana, hossana (I santo)
Hossana, hossana
Pa Deus riba di céu.

6.Minha morada p’ra sempre
Seja Tua casa, Senhor,

Acção de Graças

Santo:
Santo i Santo
Hossana, hossana, (3x)
Pa Deus riba di céu.

1.Quando Te encontro descanso,
Tu reconfortas minh’alma,

Céu cu terra
Hossana, hossana (Ta canta)
Hossana, hossana (Bo glória)
Hossana, hossana
Pa Deus riba di céu.
Bendito quel qui bin
Hossana, hossana (Qui bin,)
Hossana, hossana (Na bo nome)
Hossana, hossana
Pa Deus riba di céu.
Santo i Santo

1.Que amor tão grande,
Profundo e sublime,
Esse é o Amor do meu Criador.
Não há nada no mundo
Que possa igualar-se
Ao terno Amor do meu Bom Jesus.
2.Só Ele nos ama,
Nos compreende e nos guarda,
De todos os males que existam aqui.
Por isso O adoro,
Com toda a minha alma,
Porque nos deu o Senhor doce calma.

Deus de Amor.
Oh! Deus de Amor.
Tu és o único
O Deus de Amor.
Não há outro Deus
Fora de Ti,
Fora de Ti, para mim, para mim não há Amor.

