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)
2. Ó meu querido Menino,
Ó meu lindo amor perfeito! ,
Tendes frio, ó vinde,
Chorai aqui no meu peito. ,
3. Entrai pastores, entrai,
Por esse portal sagrado, ,
Vinde adorar o Menino
Numas palhinhas deitado. ,
4. Só tenho para ofertar-vos
Uma alma que vos quer bem:
Prenda melhor não a tenho.
Tomai-a, meu doce Bem! ,

2)

(bis)
(bis)
(bis)
(bis)
(bis)
(bis)

1. 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!
2. Naquela noite venturosa,
Em que nasceu o Salvador.
Os anjos com voz harmoniosa,
Deram no Céu este clamor:
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3. Vamos juntar-nos aos pastores,
P‘ra irmos todos a Belém.
Saudar em férvidos louvores,
O Salvador que hoje nos vem.
4. Não requer fausto e aparatos,
Quem é riqueza lá dos Céus.
Ò pobrezinhos, vinde gratos,
Reconhecer o vosso Deus.

(Mt. 2, 13-15, 19-23)
Entrada

1. Vamos caminhando lado a lado:
Somos teus amigos, ó Senhor!
Tua amizade é nossa alegria,
Por isso Te louvamos com amor.
2. Cristo é modelo de amizade,
Pois nos deu a vida por amor.
Dele recebemos força e alegria,
Para nos doarmos como irmãos.
3. Seja nosso encontro com o Pai
Um sinal da nossa união,
Para que, vivendo nós em sua graça,
Levemos paz e amor aos corações.

Rito penitencial
1. Senhor tem, Senhor tem, Senhor tem piedade.
Senhor tem, Senhor tem, piedade de nós.
2. Cristo tem, Cristo tem, Cristo tem piedade.
Cristo tem, Cristo tem, piedade de nós.
3. Senhor tem, Senhor tem, Senhor tem piedade.
Senhor tem, Senhor tem, piedade de nós.
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Glória

Pai Nosso

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.
Nós vos louvamos, vos bendizemos,
Vos adoramos, vos glorificamos,
Vos damos graças pela Vossa imensa glória.

2. Vós que tirais o pecado do mundo,
Tende piedade de nós,
Vós que tirais o pecado do mundo,
Acolhei a nossa súplica,
Vós que estais à direita do Pai,
Tende piedade de nós.
3. Só Vós o Santo, só Vós o Senhor,
Só Vós o Altíssimo, Jesus Cristo,
Com o Espírito Santo
Na glória de Deus Pai.

Aclamação
Aleluia! (4x)

Escutai Senhor a nossa oração! (cantado)

Ofertório
1. Pela vida de todos nós
Que sorri ao nascer do sol
Pela fé e a dor de quem sofre
Louvado sejas Senhor.

3. Pela música e pela alegria
Que ecoam bem dentro de nós
Pelo sonho de um mundo de Paz
Louvado sejas Senhor

2. Pelo pão que nos faz viver
Pelo vinho que nos sacia
Pela fome de tantos sem pão
Louvado sejas Senhor.

4. Pelo sol que aquece esta terra
Pela luz que ilumina o dia
P’lo silêncio que fala de ti
Louvado sejas Senhor.

Louvado sejas Senhor, louvado sejas,
Louvado por estes dons que nos dás,
Louvado sejas!
(bis)

Santo

Gesto da Paz
1. Como é bom, como é suave
Vivermos todos juntos
(bis)

(bis)

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

Súplicas

Pai, Tu que estás no céu
santificado seja Teu nome
venha nós o Teu Reino,
cumpra-se Tua vontade em nós.
Dá-nos hoje o nosso pão
e em cada dia da nossa existência;
perdoa as nossas ofensas
como perdoamos também
e não nos deixes cair em tentação,
mas livra-nos de todo o mal,
Mas livra-nos de todo mal.

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

Comunhão

2. Juntos como irmãos,
Vivermos todos juntos.

(bis)

O trigo que Deus semeou
No seio de Maria,
Tornou-se para nós Pão do Céu
Que nos dá vida e salvação eterna.

1. Cantai ao Senhor um cântico novo
Pelas maravilhas que Ele operou,
A sua mão e o seu santo braço
Lhe deram a vitória.

3. Os confins da terra puderam ver
A salvação do nosso Deus.
Aclamai o Senhor, terra inteira,
Exultai de alegria e cantai.

2. O Senhor deu a conhecer a salvação,
Revelou, aos olhos das nações, a sua justiça,
Recordou-se da sua bondade e fidelidade
Em favor da Casa de Israel.

4. Cantai ao Senhor ao som da cítara,
Ao som da cítara e da lira,
Ao som da tuba e da trombeta
Aclamaio Senhor, Nosso Rei.

Acção de Graças
1. Deixa que o amor de Deus te toque,
Com Seu Espírito de Luz,
E tua alma gritará de alegria.
Deixa que Ele te sacie e Seu Espírito de amor,
Descerá em teu coração e dar-te-á paz.
Jesus, ó Jesus, enche-nos de Ti.

(bis)

2. Oh, vem cantar com alegria,
Que Deus encheu o teu coração,
E tuas mãos se elevam para o bendizer.
Entrega-lhe as tuas dores, e as tuas preocupações,
E Ele virá e tomará conta de ti.

