2)

1. Ah! vinde todos à porfia
Cantar um hino de louvor.
Hino de paz e de alegria,
Que os anjos cantam ao Senhor:

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

Glória in excelsis Deo!

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

2. Naquela noite venturosa,
Em que nasceu o Salvador,
Os anjos com voz harmoniosa
Deram no Céu este clamor:
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“Foram apressadamente e
encontraram Maria, José e
o Menino, deitado na
manjedoira”
(Lc 2, 15-20)
Entrada
Aleluia, aleluia! Já nasceu o Salvador.
Aleluia, aleluia! Adorai o Redentor.
1. Escutai, amigos, a feliz notícia:
Hoje em Belém de Judá, nasceu p’ra nós o Salvador.

(bis)

2. Escutai, amigos, a feliz notícia:
Glória a Deus na alturas e cá na terra aos homens, paz

(bis)

3. Escutai, amigos, a feliz notícia:
Deus enviou o Seu Filho, Jesus Cristo Salvador.

(bis)

Rito penitencial
1. Senhor tem piedade de nós,
Somos o teu povo pecador,
Toma a nossa vida de pecado e dor,
Enche o nosso espírito de amor.
2. Cristo tem piedade de nós...
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3. Senhor tem piedade de nós...

Glória

Glória, glória a Deus.
Glória, glória a Deus.
Glória, glória a Deus.
Glória, glória a Deus. (bis)

1. Nós Te louvamos e Te bendizemos,
Te adoramos e glorificamos,
Te damos graças, Senhor

3. Tu que tiras o pecado do mundo,
Tu que estás à direita do Pai,
Tem piedade de nós.

2. Senhor Jesus, Filho Unigénito
Senhor Deus, Cordeiro de Deus,
Filho de Deus nosso Pai.

4. Só Tu és Santo, só Tu o Senhor,
Tu altíssimo, Jesus Cristo,
Na glória de Deus Pai.

Pai Nosso
Gesto da Paz

1. A Paz vai correndo como um rio,
Vai correndo de mão para mão.
Vai correndo para o deserto
Libertando o meu irmão.

Comunhão

Aclamação
Aleluia! Aleluia.

(4x)

1. A Palavra de Deus é vida,
A Palavra de Deus é pão.
Pão que mata a fome de amor.
Aleluia, glória ao Senhor.

Súplicas
Ofertório

1. Quando a justiça reinar sobre a terra 2. Quando a verdade se manifestar,
Edificando a fraternidade
Como linguagem da Humanidade...
Então será Natal!
Então será Natal!
3. Quando a liberdade for para todos
Sem distinção de credo ou partido...
Então será Natal!

Santo
1. Deus é santo, Deus é forte.
Deus é bom e poderoso.
Terra e céus cantam os seus louvores:
Viva o Senhor que entre nós está!

2. Deus é justo e verdadeiro;
É o maior, mais importante.
Todos cantam o seu louvor:
Viva o Senhor que entre nós está!

2. A Luz....
3. O Amor...

Comei do pão, bebei do vinho
Quem vem a mim não terá fome.
Comei do pão, bebei do vinho
Quem vem a mim não terá sede

1. Eu sou o pão da vida
O pão que desceu do céu

4. Quem vem a mim não terá fome
Que crê em mim não mais terá sede.

2. Se alguém comer deste pão
Viverá p’ra a eternidade.

5. Em verdade vos digo
Quem crê em mim tem a vida eterna.

3. O pão que desceu do céu
É para dar a vida ao mundo.

Escutai Senhor a nossa oração! (cantado)

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.

Zé Vieira

Acção de Graças
Cantarei ao Senhor enquanto viver.
Louvarei o meu Deus enquanto existir,
n’Ele encontro a minha alegria,
n’Ele encontro a minha alegria.

Homenagem ao Menino
1)

1. Alegrem-se os céus e a terra,
Cantemos com alegria,
(bis)
Que nasceu o Deus Menino,
Filho da Virgem Maria.
(bis)

3. Entrai pastores, entrai,
Por esse portal sagrado,
Vinde adorar o Menino
Numas palhinhas deitado.

2. Ó meu querido Menino,
Ó meu lindo amor perfeito!
Tendes frio, ó vinde,
Chorai aqui no meu peito.

4. Só tenho para ofertar-vos
Uma alma que vos quer bem: (bis)
Prenda melhor não a tenho.
Tomai-a, meu doce Bem!
(bis)

(bis)
(bis)

(bis)
(bis)

