
“E o Verbo fez-se carne e habitou no 
meio de nós”

     Jo 1,  1-18
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Entrada

Rito Penitencial

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)

1. Senhor tem, Senhor tem, 
Senhor tem piedade. 
Senhor tem, Senhor tem, piedade de nós. 

2. Cristo tem...   3. Senhor tem... 

Para mais informações consulte:
 www.paroquia-sppv.pt

Homenagem ao Menino

Glória
Glória, glória, glória, glória a Deus nos altos céus.
Glória, glória, glória, glória a Deus nos altos céus.
Paz na terra aos homens,
Paz na terra aos homens por Ele amados.
Glória, glória, glória, glória a Deus nos altos céus.

(Cântico de entrada)
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:

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.

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! ,      (bis)
Tendes frio, ó vinde,
Chorai aqui no meu peito. ,        (bis)

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

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

1)

2)

3)



Ofertório
Es oferta qui nu trazi li
Nhu recebenu el cu amor, Nhor Dês
Nhu abençuanu el, nhu consagranu el (bis)

1. Pa es Altar nu trazi Pon e vinho
Cu nos trabadju di cada dia
Quem é nos, sem Nhó, Nhôr Dês?

2. Si nu socorri, nos irmonmas fraco
Nhôr Dês tambê ta djobê pa nos
El quê Pai di tudo alguém.

3. Tem tcheu alguém qui ta sofri ness’mundo
Tcheu injustiça, fome e guerra
Nhu djudano djobi Paz.

4. Pa compo mundo é pa nos tudo luta
Pa reza tcheu cu fé na Deus
É pa El qui nu stai bai.

Santo 3. Céu cu terra
Hossana, hossana (Ta canta)
Hossana, hossana (Bo glória)
Hossana, hossana
Pa Deus riba di céu.

4. Bendito quel qui bin
Hossana, hossana (Qui bin,)
Hossana, hossana (Na bo nome)
Hossana, hossana
Pa Deus riba di céu.

Pai Nosso
1. 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)

Comunhão

Acção de Graças

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.

2. O Senhor deu a conhecer a salvação,
Revelou, aos olhos das nações, a sua justiça,

Em favor da Casa de Israel.

A salvação do nosso Deus.
Aclamai o Senhor, terra inteira,
Exultai de alegria e cantai.

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

Gesto de Paz Shalom

Salmo Responsorial Hoje nasceu o nosso Salvador
Jesus Cristo Senhor!

Aclamação
Aleluia! (4x)   (bis)

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

Súplicas

(Música de fundo)

Meditação
1. Noite feliz! Noite feliz!
O Senhor, Deus de Amor,
Pobrezinho nasceu em Belém!
Eis na lapa Jesus, nosso bem!
Dorme em paz, ó Jesus.     (2x)

2. Noite feliz! Noite feliz!
Ó Jesus, Deus de luz.
Quão amável é Teu Coração,
Que quiseste nascer nosso irmão,
E a nós todos salvar.         (2x)

3. Noite feliz! Noite feliz!
Eis que no ar vêm cantar,
Aos pastores os anjos dos céus,
Anunciando a chegada de Deus,
De Jesus Salvador.          (2x)

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

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


