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É Natal de Jesus. Festa de Ale- Tu anseias,
gria, de Esperança e Luz (bis).

REFRÃO MEDITATIVO

É festa de grande alegria nasceu
o Menino Jesus. Ternura no céu
que na terra brotou, trouxe paz,
trouxe amor, trouxe luz. Venham
todos cantar, é Natal do Menino
Jesus. (Natal)

Sagrada Família de Nazaré.

Toda terra canta o hino, nasceu
hoje o salvador! Que em Belém
se fez menino, dando desígnios
de amor.
Uma estrela diferente toda terra
iluminou; pois Jesus humanamente
a nós todos se igualou.
Nasceu pobre, sem palácio esse
homem trouxe o bem. Quis apenas
ensinar-nos a mensagem de Belém.

Maria, Jesus e José, Modelo perfeito de doação. Ajude as famílias em
sua missão. (Sagrada Família)

(Natal e Sagrada Família)

Ave Maria, Ave Maria, Ave,

pura de José, que eu vi chorando
ao pé da cruz, que eu vi sorrindo
em Nazaré. Nossa Senhora a gente
diz, Senhora e Mãe de todos nós,
pensando em ti fico feliz no teu
amor roga por nós.

Ave Maria. Ave Maria, Ave Maria
Ave, Ave, Ave Maria (3v.).

(Santa Maria Mãe de Deus)

Jesus, tu és a luz dos olhos meus!

Jesus, brilhe esta luz nos passos
meus, seguindo os teus!
(Epifania do Senhor)

CANTO DE ENTRADA

Vinde Cristãos,

vinde à
porfia. Hinos cantemos de louvor.
Hinos de Paz e de alegria, que os
anjos Hinos de anjos do Senhor.
Glória, a Deus nas alturas (bis).
Foi nesta noite venturosa do nascimento do Senhor, que anjos de
voz harmoniosa, deram a Deus o
seu louvor.

Maria Santa de Jesus, Maria

Também como em Belém, nasci em
teu regaço e passo a passo caminhei
com teu Jesus. Eu caminhei também
sorrindo e a chorar, mas vou levar
com teu Jesus a minha cruz.
Ave Maria! Maria, Maria, Maria
(bis).
Maria meiga de Belém em quem
a graça repousou. Maior ternura
ninguém tem, Deus, nosso Pai, te
abençoou. Mãe do Senhor a gente
diz, e tem coragem de sonhar que
o mundo vai ser mais feliz sabendo
amar e perdoar.

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

E como em Nazaré vivendo com
Jesus e com José, teu coração só
teve amor. Aumenta a nossa fé no
Filho que é teu Deus e faz de nós
o povo santo do Senhor.

(Natal e Sagrada Família)

(Santa Maria Mãe de Deus)

eu bem sei, por
salvação, tens desejo de banir a
escuridão. Abre, pois, de par em
par teu coração e deixa a luz do
céu entrar.
Deixa a luz do céu entrar (bis).
Abre bem as portas do teu coração. E deixa a luz do céu entrar.
Cristo, a luz do céu, em ti quer
habitar, para as trevas do pecado
dissipar. Teu caminho e coração
iluminar e deixa a luz do céu entrar.
Que alegria andar ao brilho dessa
luz. Vida eterna e paz no coração
produz. Oh! Aceita agora o Salvador Jesus, e deixa a luz do céu
entrar! (Epifania do Senhor)

ATO PENITENCIAL

Senhor, luz para os que andam

nas trevas, tende piedade de nós!
Kyrie, Kyrie, Kyrie eléison.

Cristo, graça humana manifestada
a toda a humanidade, tende piedade
de nós!
Christe, Christe, Christe eléison.
Senhor, grande alegria para todo o
povo, tende piedade de nós!
Kyrie, Kyrie, Kyrie eléison.
(Natal e Sagrada Família)

Senhor, que sois o Caminho,
que nos leva ao Pai.
Senhor, tende piedade, Senhor tende piedade, piedade de nós (bis).
Ó Cristo que sois a Verdade, que
ilumina os povos.
Senhor, que sois dom da Vida, que
renova o mundo.
(Santa Maria Mãe de Deus e Epifania do
Senhor)

NATAL DO SENHOR

HINO DO GLÓRIA
Glória, glória, anjos no céu,
cantam todo seu amor. E na terra
homens de paz: “Deus merece o
louvor!”

Salmo 127
Felizes os que temem o Senhor e
trilham seus caminhos!
(Sagrada Família)

Salmo 66

Deus e Pai, nós vos louvamos,
adoramos, bendizemos, Damos
glória ao vosso nome, Vossos dons
agradecemos.

Que Deus nos dê a sua graça e a
sua bênção. (Santa Maria Mãe de Deus)

Senhor Nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai. Vós, de Deus Cordeiro
Santo nossas culpas perdoai.

adorar-vos, ó Senhor!

Vós que estais junto do Pai como
nosso Intercessor, acolhei nossos
pedidos,atendei nosso clamor!
Vós somente sois o Santo, o Altíssimo, o Senhor, Com o Espírito
Divino de Deus Pai no esplendor.
(Natal, Sagrada Família)

Glória, glória nas alturas, paz
e amor na terra aos homens,
dêem-vos glória as criaturas,
dêem-vos graças e louvores!

Nós vos louvamos, ó Criador, vos
bendizemos por vosso amor.
Nós vos louvamos, Senhor Jesus,
vos aclamamos por vossa cruz.
Espírito Santo, consolador, vós que
sois vida e sois Senhor.

(Santa Maria Mãe de Deus e Epifania do
Senhor)

Salmo 71

As nações de toda a terra hão de
(Epifania do Senhor)

ACLAMAÇÃO
AO EVANGELHO
Aleluia! Aleluia! (bis)

No princípio era A Palavra e a
Palavra se encarnou. E nós vimos
sua glória, seu amor nos libertou!
Aleluia! Aleluia! (bis) (Natal)

Aleluia! Aleluia! Aleluia! Aleluia! Aleluia! Aleluia!

Que a paz de Cristo reine em vossos corações e ricamente habite em
vós sua Palavra! Senhor
(Sagrada família)

dos os séculos: Deus de Deus, Luz
da Luz, Deus verdadeiro de Deus
verdadeiro, gerado, não criado,
consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas.
E, por nós, homens, e para a nossa
salvação, desceu dos céus: e se encarnou pelo Espírito Santo, no seio
da Virgem Maria, e se fez homem.
Também por nós foi crucificado
sob Pôncio Pilatos; padeceu e foi
sepultado. Ressuscitou ao terceiro
dia, conforme as escrituras, e subiu
aos céus, onde está sentado à direita do Pai. E de novo há de vir, em
sua glória, para julgar os vivos e os
mortos; e o seu reino não terá fim.
Creio no Espírito Santo, Senhor
que dá a vida, e procede do Pai e
do Filho; e com o Pai e o Filho é
adorado e glorificado: Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja,
Una, Santa, Católica e Apostólica.
Professo um só batismo para remissão dos pecados. E espero a
ressurreição dos mortos e a vida
do mundo que há de vir. Amém.

ORAÇÃO DOS FIÉIS

Salvai-nos, Senhor, pela vossa
Aleluia! Aleluia! Aleluia! Ale- misericórdia. (Natal do Senhor)
luia! Aleluia! Aleluia!

De muitos modos, Deus outrora
nos falou pelos profetas; nestes
tempos derradeiros, nos falou pelo
seu Filho. (Santa Maria Mãe de Deus)

Protegei, Senhor, todas as famílias. (Sagrada Família)

Concedei-nos, Senhor, a uni-

dade e a paz. (Santa Maria Mãe de
Deus)

Aleluia! Aleluia! Aleluia! Ale- Dai-nos, Senhor, a vossa SalvaSalmo 95
Hoje nasceu para nós o Salvador,
que é Cristo, o Senhor.
(Natal – Missa da Noite)

Salmo 96
Brilha hoje uma luz sobre nós,
pois nasceu para nós o Senhor.
(Natal – Missa da Aurora)

Salmo 97
Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus.
(Natal – Missa do Dia)

luia! Aleluia! Aleluia!

Vimos a sua estrela no oriente e
viemos adorar o Senhor.
(Epifania do Senhor)

PROFISSÃO DE FÉ
Creio em um só Deus, Pai todo

poderoso, criador do céu e da
terra, de todas as coisas visíveis e
invisíveis. Creio em um só Senhor,
Jesus Cristo, Filho Unigênito de
Deus, nascido do Pai antes de to-

ção. (Epifania do Senhor)

ORAÇÃO DO DIZIMISTA

Pai de Amor, recebei o dízimo
que vos entrego de coração, pois
desejo partilhar com alegria tudo
o que recebo de vós, a começar
pela própria vida. O dízimo expressa minha gratidão e o meu
desejo de cooperar no anúncio
do Evangelho. Amém.

			

O SENHOR NOS ALIMENTA

CANTO DO OFERTÓRIO
Cristãos, vinde todos com ale-

gres cantos. Oh! Vinde, oh! Vinde
até Belém. Vede nascido, vosso
Rei eterno.
Oh! Vinde adoremos, Oh! Vinde
adoremos, Oh! Vinde adoremos
o Salvador!
Humildes pastores deixam seu
rebanho e alegres acorrem ao Rei
do céu. Nós, igualmente, cheios
de alegria.
O Deus invisível de eternal grandeza, sob véus de humildade, podemos ver. Deus pequenino, Deus
envolto em faixas!
(Natal, Sagrada Família)

As nossas mãos se abrem,

mesmo na luta e na dor. E trazem
pão e vinho para esperar o Senhor.

Deus ama os pobres, e se fez pobre também. Desceu à terra e fez
pousada em Belém.
As nossas mãos se elevam para,
num gesto de amor, retribuir a vida
que vem das mãos do Senhor.
As nossas mãos se encontram na
mais fraterna união. Façamos deste
mundo, a grande Casa do Pão!
As nossas mãos sofridas, nem
sempre têm o que dar. Mas vale a
própria vida de quem prossegue a
lutar. (Santa Maria Mãe de Deus)

Quando nasceste trouxeram
ouro, perfume, sedas, pra te servir. E
os pobrezinhos, vestindo couro, vieram só ver-te, ver-te e sorrir (bis).

NATAL DO SENHOR

numa família, de São José. Possa
essa mesa fazer da gente irmãos
unidos no amor e fé (bis).
(Epifania do Senhor)

SANTO
Santo, Santo, Santo é o Senhor
Deus do Universo! O céu e a terra
estão cheios da vossa glória: Hosana, Hosana, Hosana no alto dos
céus! (bis)
Bendito é aquele que vem em nome
do Senhor: Hosana, Hosana, Hosana no alto dos céus! (bis)
(Natal, Sagrada Família)

da fome que temos! Vamos à casa do
pão: lá nosso irmão nós veremos!
Toda a bondade de Deus, desde o
começo vigora. Felizes todos os
povos: hoje conosco ele mora!
Foram Maria e José os escolhidos
da vida que viram a felicidade em
se entregar sem medida.
Anjos cantaram por lá cantos de
plena alegria e quem se fez vigilante viu que o Menino sorria.
Longe uma estrela brilhou e nos
chamou para perto e quem buscou
a verdade viu que há bem mais que
o deserto.

Santo, Santo, Santo, Senhor Justo e piedoso ancião teve o Conso-

Deus do universo. O céu e a terra
proclamam, a vossa glória. Hosana
nas alturas! Hosana!(bis) Bendito aquele que vem em nome do
Senhor (bis) Hosana nas alturas!
Hosana! (bis)
(Santa Maria Mãe de Deus e Epifania do
Senhor)

CANTO DA COMUNHÃO
Nós somos pastores e vamos

adorar, o Deus feito homem, que é
pão no altar.
Jesus vem nascer em cada cristão,
Jesus vem trazer a paz e a união.
Estamos sedentos de fraternidade,
ouvidos atentos à voz da verdade.
No humilde presépio, o céu encontramos: Jesus e Maria a quem
nós amamos.
Alguém tão zeloso, um homem de fé,
nós só encontramos no amigo José.
A Igreja com cantos celebra, unida,
momentos felizes, a festa da vida.
E nós comungando queremos
dizer que em nossa pessoa Jesus
vai nascer.

Hoje trazemos o pão e o vinho,
pomos a mesa do santo altar: se a
gruta ensina qual é o caminho, o
altar revela que a lei é amar (bis).

Firmamos pra sempre real compromisso, é aos pobres, aos fracos o nosso serviço. (Natal e Epifania do Senhor)

O mundo salvas tão docemente;

Deus nos espera em Belém, sabe

lo em seus braços e quem a luz procurava pôde seguir os seus passos.

Eis nossa paz, nosso Bem! Que
a humanidade se esmere em Teu
olhar, gesto e passo, postos no
amor que a prefere! (Sagrada Família)

Lembra-te, Filho bendito,

sobre ti, tudo quanto estava escrito.
Tua mãe era virgem e te concebeu,
de seu corpo formou-se o corpo teu.

Ao Deus presente em nossa história, adoração, louvor, ação de
graça e glória. É Pão o Corpo
do Senhor, que o Espírito do Pai
gerou na Mãe de amor.
Lembra-te, Verbo divino, teu primeiro alimento de menino, se é com
a força do orvalho que o botão dá
flor, puro seio de Mãe te deu vigor.
Lembra-te, doce Jesus, por amor
foste preso numa Cruz.E este sangue divino que nos redimiu, foi tua
Mãe que contigo repartiu.
Lembra-te, Pão verdadeiro, alimento de todo viageiro: se teu Pai dá seu
Filho para o nosso bem, é através de
tua Mãe que Ele nos vem.
Lembra-te, enfim, Pão celeste, ir
ao céu é a esperança que nos deste.
Lá os anjos se nutrem ao te contemplar, Deus e Homem, cuja Mãe
fez coroar. (Santa Maria Mãe de Deus)

NATAL DO SENHOR

DEPOSIÇÃO DA IMAGEM
DO MENINO JESUS
NO PRESÉPIO

eu Te amo, Te amo. Enquanto
dormes, meu Menino, o coração
não dorme, não, mas vigia a todo
momento.

Noite feliz! Noite feliz! Ó Senhor,

Vai, meu querido e puro Cordeiro, em que pensas? Dize-me Tu.
Ó amor imenso, um dia em morrer
por ti, respondes, é o que eu penso.

Noite feliz! Noite feliz! Ó Jesus,
Deus da luz, quão afável é teu coração, que quiseste nascer nosso
irmão, e a nós todos salvar...

Então, pensas em morrer por mim,
ó Deus, que mais posso eu amar
fora de Ti? Ó Maria, esperança minha, se pouco eu amo o teu Jesus,
não te indignes de amá-Lo tu por
mim, se eu não O sei amar!

Deus de amor, pobrezinho nasceu
em Belém. Eis na lapa Jesus, nosso
bem! Dorme em paz, ó Jesus...

Noite feliz! Noite feliz! Eis que no
ar vêm cantar aos pastores os anjos
dos céus, anunciando a chegada de
Deus, de Jesus salvador...

O SENHOR NOS ENVIA EM MISSÃO

(Natal, Sagrada Família)

Maria Santa de Jesus, Maria Veio ao que lhe pertencia, mas
pura de José, que eu vi chorando
ao pé da cruz, que eu vi sorrindo
em Nazaré. Nossa Senhora a gente
diz, Senhora e Mãe de todos nós,
pensando em ti fico feliz no teu
amor roga por nós.

Tu desces das estrelas, ó Rei do céu Também como em Belém, nasci em
e vens a uma gruta no frio e no gelo.
Ó Menino meu divino, eu Te vejo
aqui a tremer; Ó Deus beato, quanto Te custou haver-me amado!

teu regaço e passo a passo caminhei
com teu Jesus. Eu caminhei também
sorrindo e a chorar, mas vou levar
com teu Jesus a minha cruz.

A Ti, que és do mundo o Criador, faltam agasalhos e fogo, ó meu Senhor.
Querida e eleita criança, esta Tua
pobreza me apaixona, pois foi o
amor que Te fez pobre novamente.

Ave Maria! Maria, Maria, Maria
(bis).

Tu deixas as delícias da intimidade
divina ,para vir a sofrer sobre essa
palha. Doce amor do meu coração,
aonde Te levou o amor? Ó meu Jesus,
por que tanto sofrer? Por meu amor!
Mas se sofres por Tua própria vontade, por que então este choro, por
que estes gemidos? Meu Jesus, eu
Te entendo sim! Ah, meu Senhor! Tu
choras não de dor, mas de amor!
Tu choras ao ver a minha ingratidão, um amor tão grande e tão
pouco amado! Ó amado do meu
coração, se fui assim outrora, hoje
somente por Ti eu anseio.
Querido, não chores mais, pois

Um homem por Deus mandado,
seu nome era João, veio a luz testemunhar para o mundo acreditar.
João, ele não era a luz, veio a luz
testemunhar; luz verdadeira era o
Verbo que veio ao mundo brilhar. A
iluminar todo homem o Verbo estava no mundo, por quem o mundo
existia, mas não o reconhecia.

Maria meiga de Belém em quem
a graça repousou. Maior ternura
ninguém tem, Deus, nosso Pai, te
abençoou. Mãe do Senhor a gente
diz, e tem coragem de sonhar que
o mundo vai ser mais feliz sabendo
amar e perdoar.
E como em Nazaré vivendo com
Jesus e com José, teu coração só
teve amor. Aumenta a nossa fé no
Filho que é teu Deus e faz de nós
o povo santo do Senhor.

os seus não o acolheram, porém,
quem o recebia, um dos que no seu
nome creram. Filhos de Deus se
tomaram, o Verbo deu tal poder, e
assim nasceram de Deus e não de
humano querer! O Verbo, então,
fez-se carne, veio entre nós acampar e sua glória nós vimos, glória
que seu Pai lhe dá.
Único Filho do Pai, de graça e
verdade pleno, de sua imensa riqueza graças sem fim recebemos.
Quem deu a lei foi Moisés, porém
a graça e a verdade, somente por
Jesus Cristo chegam à realidade!
Ninguém jamais viu a Deus; o Filho único, então, que está no seio
do Pai, nos fez a revelação.
(Epifania do Senhor)

Refrão do Te Deum:

Nós Vos louvamos, ó Deus,

nós Vos bendizemos, Senhor!
Toda a terra Vos adora, Pai eterno e onipotente.

(Santa Maria Mãe de Deus)

A luz resplandeceu em plena
escuridão, jamais irão as trevas
vencer o seu clarão! (bis)

De tudo existe um começo e no
começo de tudo era o Verbo, sim

“Devolvei a Deus
o que é de Deus” (Mt 22,21).

GRÁFICA DOM VIÇOSO (31) 3557-1233

(Enquanto todos cantam, segue a procissão
até ao presépio de onde o presidente da
celebração abençoará)

o Verbo, pelo qual existe tudo!
Voltado pra Deus estava o Verbo
que era Deus, e nada de quanto
existe sem Ele apareceu! É nele que
estava a vida, a vida que é luz dos
homens, a luz nas trevas resplende,
e as trevas não compreendem.

