MISSA NATAL CRIANÇAS
BATE O SINO
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
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
Vamos minha gente, vamos à Belém Vamos ver
Maria e Jesus também já deu meia noite, já
chegou Natal Já tocou o sino lá na catedral
VINDE CRISTÃOS
1-Vinde cristãos, vinde à porfia hinos cantemos
de louvor hinos de paz e de alegria, hinos de
anjos do Senhor
Glória, a Deus nas alturas glória, a deus nas
alturas
2.Vinde juntar-vos aos pastores, vinde com eles
a Belém vinde correndo pressurosos, o
salvador que enfim nos vem
3. Foi nesta noite venturosa do nascimento do
Senhor que anjos de voz harmoniosa deram a
Deus o seu louvor
VINDE ADOREMOS
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!
Nasceu em pobreza, repousando em palhas o
nosso afeto lhe vamos dar. tanto amou-nos!
quem não há de amá-lo?

A estrela do oriente, conduziu os magos e a
este mistério, envolve em luz tal claridade,
também seguiremos
CALIX BENTO
Ó Deus salve o oratório ó Deus salve o oratório
onde Deus fez a morada oiá, meu Deus, onde
Deus fez a morada, oiá
Onde mora o cálix Bento onde mora o cálix
Bento e a hóstia consagrada óiá, meu Deus, e a
hóstia consagrada, oiá
De Jessé nasceu a vara de Jessé nasceu a vara e
da vara nasceu a flor oiá, meu Deus, da vara
nasceu a flor, oiá
E da flor nasceu Maria e da flor nasceu Maria
de Maria o Salvador oiá, meu Deus, de Maria o
Salvador, oiá
NOITE FELIZ
Noite feliz! Noite feliz! Oh, Senhor, Deus do
amor. Pobrezinho nasceu em Belém Eis na Lapa
Jesus nosso bem dorme em paz, oh, Jesus
Dorme em paz, oh, Jesus
Noite feliz! Noite feliz! Oh, Jesus, Deus da luz
Quão afável é Teu coração Que quiseste 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 os Anjos do Céu
Anunciando a chegada de Deus De Jesus
Salvador De Jesus Salvador
QUERO VER VOCÊ NÃO CHORAR
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... vo...cê...
NATAL DAS CRIANÇAS
Natal, natal das crianças natal da noite de luz
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natal da estrela-guia natal do menino Jesus (x2)
blim, blão, blim, blão, blim, blão...
bate o sino da matriz papai, mamãe rezando
para o mundo ser feliz
blim, blão, blim, blão, blim, blão...
o Papai Noel chegou também e vem trazendo
presente para a vovó e o vovô.
NASCE O CRISTO
Nas terras do oriente e surgiu nos céus uma
luz que vem brilhar sobre o mundo e para
deus nos conduz que vem brilhar sobre o
mundo e para deus nos conduz
Nasceu Jesus Salvador, aleluia, aleluia! é ele o
Cristo Senhor, aleluia, aleluia!
Nasceu-nos hoje um menino um filho que nos
foi dado é grande e tão pequenino Deus forte
é ele chamado é grande e tão pequenino Deus
forte é ele chamado – refrão
Cantai com muita alegria que grande amor
Deus nos tem pequeno, pobre, escondido
nasceu por nós em Belém pequeno, pobre,
escondido nasceu por nós em Belém – refrão
BELEM É AQUI
Belém é aqui, aqui é natal! (bis)
1. Belém é aqui, aqui onde estou. na casa
vizinha mora o Salvador.
2. Belém é aqui, se habita o amor, se não se
recusa no outro o Senhor.
3. Belém é aqui se existe calor na luta dos
homens combatendo a dor
ANOITECEU
Anoiteceu, o sino gemeu, a gente ficou, feliz a
rezar. Papai Noel, vê se você tem, a felicidade
prá você me dar.
Eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai
Noel. Bem assim felicidade, eu pensei que
fosse uma brincadeira de papel. Já faz tempo
que pedi, mas o meu Papai Noel não vem. Com
certeza já morreu ou então felicidade é
brinquedo que não tem. – refrão

NO PRESÉPIO, PEQUENINO
Refr.: No presépio, pequenino, Deus é hoje
nosso irmão/ E nos dá seu Corpo e
Sangue nesta Santa Comunhão.
1. Para os homens que erravam nas trevas/ Lá
do céu resplandece uma luz,/ Hoje Deus visitou
nossa terra/ E nos deu o seu Filho Jesus.
2. Duma flor germinada na terra,/ Fecundada
por sopro de Deus,/ Hoje um novo começo
desponta,/ E se abraçam a terra e os céus.
3. Boas novas de grande alegria/ Mensageiros
do céu vem cantar,/ E aos pastores um anjo
anuncia:/ Deus nasceu em Belém de Judá.
4. Para nós hoje nasceu um menino,/ Do seu
povo Ele é Salvador./ Glória a Deus no mais
alto dos céus,/ Paz aos homens aos quais tanto
amou.
SOBE A JERUSALEM
Sobe a Jerusalém, Virgem oferente sem igual
Vai apresenta ao Pai, teu Menino: luz que
chegou no natal E, junto à sua cruz, quando
Deus morrer fica de pé Sim, ele te salvou, mas
o ofereceste por nós com toda fé Nós vamos
renovar este sacrifício de Jesus Morte e
ressurreição, vida que brotou de sua oferta na
cruz Mãe, vem nos ensinar a fazer da vida uma
oblação Culto agradável a Deus é fazer a oferta
do próprio coração
DOCES CANÇÕES DE NATAL – Pe, Zezinho
Doces canções de natal. Doces poemas de luz.
Doces palavras de amor. Deus nos mandou sua
luz
Tudo por causa da paz. Paz que chegou com
Jesus
Oh! Aleluia! Hosana e amém! Glória a quem
no-lo enviou Glória àquele que vem!
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