Homenagem ao Menino
1)

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

2)

Glória in excelsis Deo!

1. Jesus, vem ao mundo:
Que paz e bondade!
Oh, quanta doçura,
Amor e humildade!

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

Vinde e adoremos
Jesus salvador:
A estrela nos aponta
O rumo a salvação,
Belém e Deus Menino,
A celeste mansão.

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

2. Jesus no presépio,
Mas vede que amor:
Nascer pobrezinho
O Deus criador!

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

3. Na face resplandece
A luz divinal,
Tesoiro de graça,
De vida imortal.
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“Prostraram-se em
adoração e ofereceram
seus tesouros como
presente...”
Entrada

(Mt 2, 1-12)
Vinde louvai o Senhor
Vinde cantai seu amor
Vinde aclamai o seu nome
Cristo Jesus Salvador.

(bis)

1. Vinde a festa da vida que Cristo nos dá 2. Vinde à ceia de Cristo do vinho e do pão
Festa de paz alegria amor e perdão
Vinde escutar a Palavra a voz do Senhor
E todos unidos à volta do altar
E todos unidos à volta do altar
Louvemos o Senhor
Louvemos o Senhor.

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.

Glória
Glória e louvor para Ti meu Senhor Aleluia! Aleluia!
Pelo amor e alegria que nos Dás em cada dia Aleluia! Aleluia!
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Aclamação

Aleluia! Aleluia.

Cordeiro de Deus

(4x)

1. Cordeiro de Deus que tiras o pecado do mundo,
Tem piedade de nós, tem piedade de nós.
(3x)
Tem piedade de nós.
(bis)

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

Ouvi Senhor a nossa prece, Escutai a nossa oração!

Ofertório
1. 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

Santo

2. 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

2. Cordeiro de Deus que tiras o pecado do mundo,
Dá-nos a Tua paz, dá-nos a Tua paz,
(3x)
Dá-nos a Tua paz

Comunhão

Eu vim para que todos tenham vida,
E vida em abundância.
Eu vim para que todos tenham vida,
1. O Espírito do Senhor está sobre mim:
E enviou-me a anunciar a Boa Nova do seu Reino,
E proclamar a graça e a salvação do Nosso Deus.
Diz o Senhor!

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

2. O Espírito do Senhor está sobre mim:
E todo aquele que acredita em Mim, Possui a Vida eterna.
Deus enviou Seu Filho ao mundo para o salvar.
Diz o Senhor!

Santo, Santo, Santo és Tu.
1. Estão cheios da Tua glória
O céu e a terra, Senhor

(bis)
(bis)

Santo, Santo, Santo és Tu.
2. Bendito aquele que vem
Em nome do Senhor.

(bis)
(bis)

4. O Espírito do Senhor está sobre mim:
Permanecei no Meu amor a amai-vos todos uns aos outros.
Tereis em vós a vida e a alegria de Meu Pai.
Diz o Senhor!

Pai Nosso
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.

3. O Espírito do Senhor está sobre mim:
Eu sou o Pão que o Pai vos manda para dar a vida ao mundo.
O Pão do Céu: Quem comer deste Pão vive por Mim.
Diz o Senhor!

Acção de Graças

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.

