CÂNTICOS PARA O NATAL
ENTRADA – GLÓRIA IN EXCELSIS DEO – TOM: F
Vinde cristãos, vinde a porfia / hinos cantemos de louvor
hinos de paz e de alegria / hinos dos anjos do Senhor!
Glória in excelsis deo
Foi nesta noite venturos, do nascimento do Senhor.
Que os anjos de voz harmoniosa deram a Deus o seu louvor!
Vinde juntar-vos aos pastores, vinde com eles à Belém.
Vinde correndo pressurosos, o Salvador enfim nos vem.
ATO PENITENCIAL – PIEDADE DE NÓS – TOM: F
Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos. Piedade (3x) de nós (bis). Ó Cristo que vieste chamar os
pecadores humilhados. Senhor que intercedeis por nós junto a Deus, Pai, que nos perdoa.
HINO DE LOUVOR – TOM: E
Glória! Glória! Ao Pai, criador, ao Filho, redentor e ao Espírito, glória!
Ao Pai, criador do mundo, ao Filho redentor dos homens, e ao Espírito de amor demos sempre: Glória!
ACLAMAÇÃO – ALELUIA, A MINH’ALMA ABRIREI – TOM: C / D / E
OFERTÓRIO – CRISTÃOS, VINDE TODOS! – TOM: G
Cristãos, vinde todos, com alegres cantos.
Oh! Vinde, oh! vinde, até Belém. Vê-de 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. Oh! Vinde Adoremos.
O Deus invisível de eterna grandeza. Sob véus de humildade, podemos ver
Deus pequenino, Deus envolto em faixas! Oh! Vinde Adoremos.
Nasceu em pobreza, repousando em palhas. O nosso afeto lhe vamos dar
Tanto amou-nos! Quem não há de amá-Lo! Oh! Vinde Adoremos.
A estrela do Oriente, conduziu os magos. E a este Mistério envolve em luz
Tal claridade, também, seguiremos. Oh! Vinde Adoremos.
HOSANA – O SENHOR É SANTO – TOM: E
CANTO DE PAZ – QUERO TE DAR A PAZ – TOM: A
COMUNHÃO – NOITE FELIZ – TOM: B
Noite Feliz, Noite Feliz Ó Senhor, Deus do amor
Pobrezinho nasceu em Belém, eis na lapa Jesus nosso bem
Dorme em paz, ó Jesus, dorme em paz, ó Jesus
Noite Feliz, Noite Feliz, Ó Jesus! Deus da luz
Quão afável é teu coração, que quisestes nascer nosso irmão
E a nós todos salvar, e a nós todos salvar
Noite feliz, Noite feliz, eis que no ar Vem cantar
Aos pastores Seus anjos no céu, anunciando a chegada de Deus
De Jesus Salvador, de Jesus Salvador
AÇÃO DE GRAÇAS – BATE O SINO (JINGLE BELLS) – TOM:
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.

Nasceu Jesus – Tom: F (3/4)
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Nasceu Jesus, nasceu Jesus! Na gruta de Belém. Jesus é nossa doce luz, Jesus é nosso sumo bem.
Há anjos mil cantando além, cantemos nós também.
Pastores vêm até Belém, ao cordeirinho de Deus. No seu bercinho de capim, começa a se imolar por mim.
Humilde altar para abrigar, o grande Rei dos céus.
De lá do céu, Jesus desceu. E humilde aqui nasceu. A Virgem Mãe como é feliz, ____________________
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Ao bom Jesus, ó Mãe conduz, os pobres filhos

teus

A bandeira do Divino
Os devotos do Divino vão abrir sua morada
Pra bandeira do menino ser bem-vinda, ser louvada, ai, ai
Deus nos salve esse devoto pela esmola em vosso nome
Dando água a quem tem sede, dando pão
a quem tem fome, ai, ai
A bandeira acredita que a semente seja tanta
Que essa mesa seja farta, que essa casa seja santa, ai, ai
Que o perdão seja sagrado, que a fé seja infinita
Que o homem seja livre, que a justiça sobreviva, ai, ai
Assim como os três reis magos que seguiram a estrela guia
A bandeira segue em frente atrás de melhores dias
No estandarte vai escrito que ele voltará de novo
E o rei será bendito, ele nasce - rá do povo, ai, ai
O Natal Existe
Quero ver você não chorar, não olhar pra trás, nem se arrepender do que faz
Quero ver o amor vencer, mas se a dor nascer, você resistir e sorrir
Se você pode ser assim, tão enorme assim eu vou crer
Que o Natal existe, que ninguém é triste, que no mundo há sempre amor
Bom Natal um Feliz Natal, muito amor e paz pra você, pra você.
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Cristãos, vin - de todos, com a - le - gres can - tos.
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Oh! Vin - de, oh! Vin - de, até Be - lém. Vê – de nas - ci - do, vos - so Rei e - terno.
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Oh! Vinde A – do – re - mos, Oh! Vinde A – do - remos, Oh! Vin - de A - do – re -mos. o Sal va dor
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