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Entrada: Cristãos, vinde todos!!
Cristãos, vinde todos, com alegres cantos
Oh! Vinde, oh! Vinde até Belém
Vede nascido, vosso rei eterno

Oh! Vinde adoremos, Oh! Vinde adoremos
Oh! Vinde adoremos o Salvador!

2. Humildes pastores deixam seu rebanho
e alegres acorrem ao rei do céu
Nós, igualmente, cheios de alegria

3. O Deus invisível ∕ de eternal grandeza
sob véus de humildade, podemos ver
Deus pequenino, Deus envolto em faixas!

4. Nasceu em pobreza, repousando em palhas
O nosso afeto lhe vamos dar. Tanto amou-nos!
Quem não há de amá-lo?

5. A estrela do oriente, conduziu os Magos
E a este mistério, envolve em luz
Tal claridade, também seguiremos

Ato Penitencial: Senhor e Filho de Deus
Senhor e Filho de Deus, companheiro, irmão e amigo,
Tende piedade de nós! / Tende piedade de nós!
2. Ó Cristo, Filho do Homem, conheceis a nossa fraqueza,
3. Senhor e Filho do Pai, acolhei-nos na Vossa casa!

Hino de Louvor: Vinde Cristãos, Vinde à porfia

Vinde Cristãos, vinde à porfia
Hinos cantemos de louvor
Hinos de Paz e de alegria,
Hinos de anjos do Senhor

Glóooooooooooria, a Deus nas alturas!!

(2x)

2. Vinde juntar-vos aos pastores
Vinde com eles a Belém
Vinde correndo pressurosos,
o Salvador que enfim nos vem

Glóoooooooooria, a Deus nas alturas!!

(2x)

3. Foi nesta noite Venturosa
do nascimento do Senhor
Que anjos de voz harmoniosa
deram a Deus o seu louvor
Glóoooooooooria, a Deus nas alturas!!

(2x)

Aclamação: Aleluia, eu vos trago a Boa Nova

Aleluia, aleluia, alelu -uu-uia!
Eu vos trago a Boa Nova / de uma grande
alegria: /
É que hoje vos nasceu / o Salvador, Cristo, o
Senhor.

Ofertório: Sobe a Jerusalém

Sobe a Jerusalém, Virgem oferente sem igual
Vai apresenta ao Pai, teu Menino: luz que chegou no natal

2. E, junto à sua cruz, quando Deus morrer fica de pé
Sim, ele te salvou, mas o ofereceste por nós com toda fé

3. Nós vamos renovar este sacrifício de Jesus
Morte e ressurreição, vida que brotou de sua oferta na cruz

4. Mãe, vem nos ensinar a fazer da vida uma oblação
Culto agradável a Deus é fazer a oferta do próprio coração.

Santo: Senhor Deus do Unverso

SANTO, SANTO, SANTO, SENHOR DEUS DO UNIVERSO.
O CÉU E A TERRA PROCLAMAM, A VOSSA GLÓOORIA!
HOSAAAANA NAS ALTURAS! HOSAAANA!!
HOSAAAANA NAS ALTURAS! HOSAAANA!
BENDITO AQUELE QUE VEM EM NOME DO SENHOR (BIS)

Cordeiro: Agnus Dei

Agnus Dei
Qui tollis peccata mundi
Miserere nobis,
Miserere nobis

Agnus Dei
Qui tollis peccata mundi
Miserere nobis,
Miserere nobis

Agnus Dei
Qui tollis peccata mundi
Dona nobis pacem
Dona nobis pacem
Pacem...

(latim)

Comunhão I – Da Cepa
Da cepa brotou a rama,
Da rama brotou a flor.
Da flor nasceu maria,
De maria o salvador

1. O espírito de Deus sobre ele pousará,
De saber, de entendimento este espírito será.
De conselho e fortaleza, de ciência e de temor.
Achará sua alegria no temor do seu senhor.

2. Não será pela ilusão do olhar,do ouvir falar,
Que ele irá julgar os homens,como é praxe acontecer...
Mas os pobres desta terra com justiça julgará
E dos fracos o direito ele é quem defenderá

3. A palavra de sua boca ferirá o violento
E o sopro de seus lábios matará o avarento...
A justiça é o cinto que circunda a sua cintura
E o manto da lealdade é a sua vestidura

4. Neste dia,neste dia,o incrível,verdadeiro,
Coisa que nunca se viu,morar lobo com cordeiro...
A comer do mesmo pasto, tigre,boi, burro e leão,
Por um menino guiados se confraternizarão.

Comunhão II - Verbum Panis

Desde o princípio
Antes mesmo que a terra começasse a existir
O Verbo estava junto a Deus
Veio ao mundo
E pra não abandonar-nos nesta viagem
Nos deixou dando a Si mesmo como Pão

Verbum caro factum est
Verbum panis factum est
Verbum caro factum est
Verbum panis factum est

E aqui partes o teu pão em meio a nós
Todo aquele que comer, não terá mais fome
Aqui vive tua Igreja em torno a Ti
Onde se encontrará, a Morada Eterna aqui

Verbum caro factum est
Verbum panis factum est
Verbum caro factum est
Verbum panis

Desde o princípio...

Pós Comunhão: Simplesmente Amar
O amor nasceu em meio ao frio de uma noite
Sem um lugar para ficar, desaconchego sim
Palhas para deitar e ao seu redor os animais que ali moravam
Mesmo sendo Rei, pobre se fez, só por amor…

Simplesmente amar!
É o que importa para quem quiser servir
Simplesmente amar
É a condição maior suprema do servir
Eis a verdadeira vocação
Simplesmente amar

O amor cresceu em meio a nós e ao homem se igualou
Não procurou seus interesses, não
Do próximo quis lavar os pés como sinal de igualdade
Na cruz se entregou e perdoou só por amor

Simplesmente amar
É o que importa para quem quiser servir
Simplesmente amar
É a condição maior suprema do servir
Eis a verdadeira vocação
Simplesmente amar

Como dizer "Senhor, te amo" sem mesmo vê-lo
E ser incapaz de amar o outro que está ao lado e se pode ver?
O que não ama não conhece a Deus
Porque Deus é amor!

Final: Bate o Sino

(Capela)
Bate o sino pequenino
Sino de Belém
Já nasceu o Deus menino
Para o nosso bem!
Paz na Terra pede o sino
Alegre a cantar
Abençoe Deus menino
Este nosso lar!!!
Hoje a noite é bela
Juntos eu e ela
Vamos à capela
Felizes a rezar!

Ao soar o sino
Sino pequenino
Vai o Deus menino
Nos abençoar!

Que Deus abençoe a todos!!!
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