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pai por seu filho, um canto novo, um
louvor! A quem no espírito vem, um
canto novo, um louvor! (Natal)

REFRÃO MEDITATIVO

Sagrada Família de Nazaré, Maria,

Nasceu-nos o Salvador, Jesus, o me-

Jesus e José, modelo perfeito de doação, ajude as famílias em sua missão.

Ave Maria, Ave Maria, Ave, Ave

A minha missão é gerar nova vida, viver
o perdão e amar sem medida. Partilhar
a vida e repartir o pão: Um par de alianças num só coração.

Jesus, tu és a luz dos olhos meus! Jesus,
brilhe esta luz nos passos meus, seguindo os teus!

Do ventre materno por amor nasci, nos
braços paternos andei e cresci. No beijo
e abraços e no aperto de mão, revivo a
origem da minha missão.

nino de Belém. Nasceu, nasceu. Nasceu
Jesus. (Natal e Sagrada Família)
Maria. Ave Maria, Ave Maria Ave, Ave,
Ave Maria. (Santa Maria Mãe de Deus)

(Epifania e Batismo do Senhor)

CANTO DE ENTRADA
Nasceu-nos hoje um menino, e

um filho nos foi dado, grande é este
pequenino, Rei da Paz será chamado,
aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!
Cantai, cantai ao Senhor, um canto
novo, um louvor! Por maravilha tão
grande, um canto novo, um louvor! Por
tal vitória e poder, um canto novo, um
louvor! Por um amor tão fiel, um canto
novo, um louvor!
A salvação resplendeu um canto novo,
um louvor! Justiça apareceu, um canto
novo, um louvor! Toda a terra contemplou um canto novo, um louvor!
Com alegria aplaudi, um canto novo,
um louvor!
Clarins, violões tocai, um canto novo,
um louvor! Ao Rei Senhor aclamai, um
canto novo, um louvor! Cante o mar, o
universo, um canto novo, um louvor!
Na presença do Senhor, um canto novo,
um louvor!
Ao justo juiz que vem, um canto novo,
um louvor! Por todo sempre amém,
um canto novo, um louvor! Glória ao

Família é festa, comunhão e amor,
imagem humana de Deus criador: Recriando a vida e vivendo a paixão, unida
pra sempre na mesma missão.

Olha os nossos filhos ensine a mostrar
os caminhos do Senhor.
Nós cantaremos juntos pedindo paz
na terra e rezaremos muito pedindo
conversão. Protege os seus filhos que
ouvem com atenção, ó Rainha da Paz.
(Santa Maria Mãe de Deus)

São três reis que chegam, lá do

Oriente para ver o Rei que acaba de
nascer. Dizem que um é branco, o outro
é de cor de jambo, o outro rei é negro, e
que vieram ver.
O novo rei que nasceu igual estrela
no céu (bis). E trazem ouro, incenso
e mirra, pra festejar o novo Rei, que
tem poder e majestade, que vem do
céu, que é Deus. Que vai sofrer, que
vai morrer, e que nos libertará!

Há vidas morrendo antes de nascer!
Mulheres e homens precisam saber
brincar de criança, de jovem e velho,
servindo a vida, à Luz do Evangelho.

Dizem que uma estrela, muito diferente,
lá no Oriente se podia ver. Falam de um
cometa, ninguém sabe ao certo, mas
pelo deserto eles vieram ter.

Família é a fonte da fraternidade. É porta aberta ao amor de verdade. No berço
da vida se aprende a lição: Amores de
todos na mesma missão!
Ao pai que a vida por amor me deu, à
mãe que em dores já me concebeu, ao
filho que trago no meu coração, oferto
contente a minha oração!

Ao novo Rei que nasceu, igual estrela
no céu! (bis). E trazem ouro...

(Sagrada Família)

Mãe de Deus, nossa querida Mãe,

você nos trouxe a Paz, você nos traz o
Amor. Mãe de Deus ensina a sermos
irmãos e amar do jeito que Jesus amou.
Mãe, a sua vida foi resposta ao Criador,
e foi escolhida pra gerar o Amor. Deus
mandou ao mundo seu Filho, o Senhor.
Ele é o nosso Salvador.
Mãe do Deus-menino ensinou ao Filho
os primeiros passos. Fez Jesus andar.

São milhões de vidas, que no oriente,
que no Ocidente sofrem de opressão.
Têm todas as cores, todos os temores,
todos os rancores desta humilhação.
Esperam libertação, e olham todos
pro céu! (bis). E trazem ouro...
Dizem que um futuro, muito diferente,
essa pobre gente ainda conhecerá. Dizem que é seguro, que o futuro é certo,
que anda muito perto, que começa já!
Olham pro Rei que nasceu, igual
estrela no céu (bis). E trazem ouro...
(Epifania do Senhor)

Nós renascidos das águas do batis-

mo, fazemos hoje de Cristo a memória.
Escutem todos, a voz do amado filho, é a
voz do pai que ressoa em nossa história.
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Venham todos, adoremos! Eis meu
filho muito amado! Venham todos,
adoremos! Deus tem nele o seu agrado.
João Batista aponta o cordeiro, que lava
o mundo e tira toda a culpa: eu vi o filho
de Deus e testemunho: Ele é a luz que
brilhou na noite escura.
Anunciamos as grandes maravilhas:
Das densas trevas nos trouxe para a luz.
Nós somos o povo eleito e preferido,
regenerados pela força de Jesus.
(Batismo do Senhor)

ATO PENITENCIAL
Senhor, venho pedir perdão, pois

pequei contra vós. E com meu coração
inquieto resolvi voltar. E mesmo sem
saber como expressar-me, peço vossa
misericórdia.

Senhor, misericórdia, Cristo, misericórdia. Senhor, misericórdia, Meu Pai
resolvi voltar!(bis)
(Natal e Sagrada Família)

Quero confessar a ti, ilumina
minh´alma. Eu reconheço, sou pecador! Diante de mim eu sei, está sempre
o meu pecado. Foi contra vós, que eu
pequei!

Kyrie eleison! Christe eleison! Kyrie

eleison! (bis)

(Santa Maria Mãe de Deus e Epifania do Senhor)

Benção da Água
e Aspersão
(Batismo do Senhor)

Eu te peço desta água que tu tens, és
água viva, meu Senhor. Tenho sede e
tenho fome de amor, e acredito nesta
fonte de onde vens.
És água viva, és vida nova, e todo dia
me batizas outra vez. Me fazes renascer, me fazes reviver, e eu quero água
desta fonte de onde vens.

HINO DO GLÓRIA
Glória a Deus nas alturas e paz na

terra aos homens por Ele amados.
Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai
todo poderoso.
Nós vos louvamos, nós vos bendizemos,
nós vos adoramos, nós vos glorificamos,
nós vos damos graças por vossa imensa
glória.
Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito,
Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho
de Deus Pai.
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.
Só vós sois Santo, Só vós o Senhor, Só vós
o Altíssimo, Jesus Cristo com o Espírito
Santo na glória de Deus Pai. Amém!
Na glória de Deus Pai. Amém! Na glória
de Deus Pai. Amém! Na glória de Deus
Pai. Amém!

(Natal, Sagrada Família e Epifania do Senhor)

Glória, glória, glória, aleluia! (bis)

Glória, glória, glória a Deus nos altos
céus, paz na terra a todos nós!
Deus e Pai nós vos louvamos, glória a
Deus! Adoramos, bendizemos, glória
a Deus! Damos glória ao vosso nome,
glória a Deus! Vossos dons agradecemos!

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)

Salmo 127
Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos! (Sagrada Família)
Salmo 66
Que Deus nos dê a sua graça e a sua
bênção. (Santa Maria Mãe de Deus)
Salmo 71
As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor! (Epifania do Senhor)
Salmo 28
Que o Senhor abençoe, com a paz, o
seu povo! (Batismo do Senhor)

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Eu vos trago a boa nova de uma
grande alegria, é que hoje vos nasceu o
Salvador, Cristo, o Senhor. (Natal)

Senhor nosso, Jesus Cristo, glória a
Deus! Unigênito do Pai, glória a Deus!
Vós de Deus, Cordeiro Santo, glória a
Deus! Nossas culpas perdoai!

Que a paz de Cristo reine em vossos

Vós que estais junto do Pai, glória a
Deus! Como nosso intercessor, glória
a Deus! Atendei nossos pedidos, glória
a Deus! Atendei nosso clamor!

nos falou pelos profetas, nestes tempos
derradeiros, nos falou pelo seu Filho.

Vós somente sois o Santo, glória a Deus!
O Altíssimo Senhor, glória a Deus! Com
o Espírito Divino, glória a Deus! De
Deus Pai no resplendor!
(Santa Maria Mãe de Deus e Batismo do Senhor)

corações e ricamente habite em vós sua
Palavra! (Sagrada família)

De muitos modos, Deus outrora
(Santa Maria Mãe de Deus)

Vimos sua estrela no Oriente e viemos

adorar o Senhor. (Epifania do Senhor)

Abriram-se os céus e fez-se ouvir a
voz do Pai, eis meu Filho muito amado,
escutai-o, todos vós! (Batismo do Senhor)

PROFISSÃO DE FÉ
Creio em um só Deus, Pai todo po-

Após o rito da aspersão canta-se:

Senhor piedade, Senhor piedade,
Senhor piedade, piedade de nós!
Cristo piedade... Senhor piedade...

Salmo 95
Hoje nasceu para nós o Salvador, que
é Cristo, o Senhor. (Natal – Missa da Noite)

Salmo 88

Senhor, eu cantarei eternamente o

vosso amor! (Natal – Missa da Vigília)

deroso, 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 todos 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 misericórdia! (Natal do Senhor)

Protegei, Senhor, todas as famílias!
(Sagrada Família)
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Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do
Universo, do Céu e da Terra.
O SENHOR NOS ALIMENTA

CANTO DO OFERTÓRIO
Vou levar, a Deus no altar meus

dons, o bem que pratiquei, e meus
desejos bons (bis).
Sobre o altar oferecemos, pão e vinho ao
Senhor. Como o Cristo recebeu, coisas
simples do pastor!
Os reis magos lhe trouxeram seus presentes de valor. Sendo igual o coração,
vale o rei, vale o pastor!
(Natal e Epifania do Senhor)

Quando nasceste trouxeram ouro,
perfume, sedas, pra te servir. E os pobrezinhos, vestindo couro, vieram só
ver-te, ver-te e sorrir (bis).
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).
O mundo salvas tão docemente, numa
família, de São José. Possa essa mesa,
fazer da gente, irmãos unidos no amor
e fé (bis). (Sagrada família)

As nossas mãos se abrem, mesmo

Hosana, Hosana, Hosana nas alturas
(bis).
Bendito o que vem, em nome do Senhor.
Hosana nas alturas, nas alturas.
Bendito o que vem, em nome do Senhor.
Hosana nas alturas, nas alturas.
(Natal, Sagrada Família e Batismo do Senhor)

Santo, santo, santo, Senhor Deus do
universo! O céu e a terra proclamam
vossa glória, ó Senhor!

Hosana, hosana, hosana! Hosana nas
alturas! Hosana, hosana, hosana! Hosanas ao Senhor!
Bendito aquele que vem em nome do
Senhor!
(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.

Concedei-nos, Senhor, a unidade e

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

Alguém tão zeloso, um homem de fé,
nós só encontramos, no amigo José.

Dai-nos, Senhor, a vossa Salvação!

Deus ama os pobres, e se fez pobre
também. Desceu à terra e fez pousada
em Belém.

A Igreja com cantos, celebra unida,
momentos felizes, a festa da vida.

a paz! (Santa Maria Mãe de Deus)

(Epifania do Senhor)

Dai-nos ó Pai, a graça de ouvir fielmente o vosso Filho amado!
(Batismo do Senhor)

ORAÇÃO DO DIZIMISTA

Pai Santo, contemplando Jesus

Cristo, Vosso Filho bem amado que
se entregou por nós na cruz, e tocado
pelo amor que o Espírito Santo derrama em nós, manifesto, com esta
contribuição, minha pertença à Igreja, solidário com a missão e com os
mais necessitados. De todo coração,
ó Pai, contribuo com o que posso.
Recebei, ó Senhor. Amém.

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 e Batismo do Senhor)

SANTO
Santo, Santo, Santo é o Senhor,

Deus do Universo, do Céu e da Terra.

E nós comungando, queremos dizer,
que em nossa pessoa, Jesus vai nascer.
Firmamos pra sempre, real compromisso,
e aos pobres, aos fracos, o nosso serviço.
(Natal e Epifania do Senhor)

Deus nos espera em Belém, sabe 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.
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(Sagrada Família)

Companheira Maria, perfeita harmonia entre nós e o Pai, modelo dos
consagrados, nosso sim ao chamado do
Senhor confirmai.

Ave Maria cheia de graça, plena de
raça e beleza, queres com certeza que
a vida renasça. Santa Maria mãe do
Senhor que se fez pão para todos,
criou mundo novo só por amor.
Intercessora Maria, perfeita harmonia
entre nós e o Pai, justiça dos explorados,
combate o pecado, torna os homens iguais.
Transformadora Maria, perfeita harmonia entre nós e o Pai, espelho de
competência afasta a violência, enche o
mundo de paz. (Santa, Maria Mãe de Deus)

Jesus se dirigiu para as águas do
Jordão, a justiça é proclamada em seu
batismo por João!
O Senhor fez o céu e a terra, seu poder
no amor se encerra!
O Senhor reconhece o seu Filho, alegrando as nações com seu brilho!
O Senhor é fiel a seu povo: seu amor
nos abriu mundo novo!
O Senhor o seu povo recria; pelas águas
lhe traz alegria! (Batismo do Senhor)
DEPOSIÇÃO DA IMAGEM DO
MENINO JESUS NO PRESÉPIO

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

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!

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!

O SENHOR NOS ENVIA EM MISSÃO

Noite feliz! Noite feliz! Ó Senhor,
Deus de amor, pobrezinho nasceu em
Belém. Eis na lapa Jesus, nosso bem!
Dorme em paz, ó Jesus...
Noite feliz! Noite feliz! Ó Jesus, Deus
da luz, quão afável é teu coração, que
quiseste nascer nosso irmão, e a nós
todos salvar...
Noite feliz! Noite feliz! Eis que no ar
vem cantar, aos pastores os anjos dos
céus, anunciando a chegada de Deus, de
Jesus Salvador... (Natal, Sagrada Família)

Maria Santa de Jesus, Maria 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.
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.
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.
Ave Maria! Maria, Maria, Maria(bis).

e pastor. Vou anunciar a Boa Nova de
Jesus, como profeta recebi esta missão,
lá onde eu for serei fermento, sal e luz,
levando a todos a mensagem de cristão.
O evangelho não pode ﬁcar parado, vou
anunciá-lo, esta é minha obrigação. A
messe é grande e precisa de operários,
vou cooperar na evangelização. Sou
mensageiro enviado do Senhor, onde
houver trevas irei levar a luz. Também
direi a todos que Deus é Pai, anunciando a mensagem de Jesus.
(Epifania e Batismo do Senhor)
Outra sugestão tanto para entrada, quanto
para comunhão:

Sagrada Família de Nazaré, Maria,

Jesus e José, modelo perfeito de doação, ajude as famílias em sua missão.

A minha missão é gerar nova vida, viver
o perdão e amar sem medida, partilhar a
vida e repartir o pão, um par de alianças
num só coração.
Do ventre materno por amor nasci, nos
braços paternos andei e cresci, no beijo
e abraços e no aperto de mão revivo a
origem da minha missão.
Família é festa, comunhão e amor, imagem humana de Deus criador, recriando
a vida e vivendo a paixão, unida pra
sempre na mesma missão.
Há vidas morrendo antes de nascer,
mulheres e homens precisam saber,
brincar de criança, de jovem e velho,
servindo à vida, à Luz do Evangelho.
Família é a fonte da fraternidade, é porta aberta ao amor de verdade. No berço
da vida se aprende a lição, amores de
todos na mesma missão!
Ao Pai que a vida por amor me deu, à
mãe que em dores já me concebeu, ao
ﬁlho que trago no meu coração oferto
contente a minha oração.

(Santa Maria Mãe de Deus)

Pelo batismo recebi uma missão,

vou trabalhar pelo Reino do Senhor.
Vou anunciar o Evangelho para os
povos, vou ser profeta, sacerdote, rei

Dízimo: gesto de partilha
que nasce da fé.

gRÁFICA DOM VIçOsO (31) 3557-1233

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.
Justo e piedoso ancião, teve o Consolo
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!

