PARÓQUIA DO BEATO MATEUS MOREIRA
MISSA DE NATAL - 2017
ENTRADA
É NATAL DE JESUS! FESTA DE ALEGRIA, DE
ESPERANÇA E LUZ.
1. Toda terra canta um hino, nasceu hoje o salvador! /
Que em Belém se fez menino, dando desígnios de
amor.
2. Uma estrela diferente toda terra iluminou; / Pois
Jesus humanamente a nós todos se igualou.
3. Nasceu pobre, sem palácio esse homem trouxe o
bem. / Quis apenas ensinar-nos a mensagem de
Belém.
GLÓRIA
1. Vinde Cristãos, vinde à porfia. Hinos cantemos de
louvor. / Hinos de paz e de alegria, hinos de anjos do
Senhor.
GLÓ__RIA, GLÓRIA, GLÓRIA A DEUS NAS ALTURAS!
2. Foi nesta noite venturosa do nascimento do Senhor,
/ que anjos de voz harmoniosa, deram a Deus o seu
louvor.
3. Vinde juntar-vos aos pastores. Vinde com eles a
Belém. / Vinde correndo pressurosos, o Salvador que
enfim nos vem.
ACLAMAÇÃO
ALELUIA! QUEM DIRIA!
BOA-NOVA É NCONTRAR UM MENINO.
ALELUIA! QUEM DIRIA!
PARTILHANDO DO NOSSO DESTINO.
1. Já nasceu nos mostrando outro jeito, de plantar
novamente a harmonia, / de viver, de acolher o
desfeito. Vem chegando da periferia!
ORAÇÃO PELA CANONIZAÇÃO DOS MÁRTIRES
Senhor Jesus Cristo,/ o Vosso sangue derramado na
cruz, tornou-se a fonte sagrada que regou o
testemunho dos mártires brasileiros,/ mortos pela
fé, nos primórdios de nossa evangelização. /
Concedei-nos, por intercessão de nossos Santos
Mártires: André de Soveral, Ambrósio Ferro,
presbíteros, / Mateus Moreira, LEIGO!, e os seus 27
companheiros./ A mesma fé e a mesma caridade, que
inflamava os seus corações./ Dai-nos também a
graça que tanto necessitamos (...)/ se for para o
nosso bem e para a Vossa maior glória. Amém!
Santíssima Virgem Maria, Rainha dos Mártires, rogai
por nós.
OFERTÓRIO
1. 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 seus rebanhos, e alegres
acorrem ao Rei do Céu. Nós, igualmente, cheios de
alegria.
3. O Deus invisível de eterna grandeza, sob véus de
humildade, podemos ver. Deus pequenino, Deus
envolto em faixas.
COMUNHÃO I
DEUS NOS ESPERA EM BELÉM, SABE DA FOME
QUE TEMOS. VAMOS À CASA DO PÃO, LÁ NOSSO
IRMÃO NÓS VEREMOS
1. Toda bondade de Deus, desde o começo vigora.
Felizes todos os povos: hoje conosco Ele mora!
2. Foram Maria e José, os escolhidos da vida. Que
viram felicidade, em se entregar sem medida.
3. Anjos cantaram por lá, cantos de plena alegria. E
quem se fez vigilante, viu que o menino sorria.
4. Longe uma estrela brilhou e nos chamou para perto.
E quem buscou a verdade, viu que há bem mais que o
deserto.
COMUNHÃO II
NO PRESÉPIO PEQUENINO, DEUS É HOJE NOSSO
IRMÃO. E NOS DÁ SEU CORPO E SANGUE NESTA
SANTA COMUNHÃO!
1. Para os homens que andavam nas trevas, lá do céu
resplandece uma luz. Hoje Deus visitou nossa terra e
nos deu o seu Filho Jesus.
2. Boas novas de grande alegria, mensageiros do céu
vem cantar. E aos pastores um anjo anuncia: “Deus
nasceu em Belém de Judá.”
3. Para nós nasceu hoje um menino, do Seu povo Ele é
Salvador. Glória a Deus no mais alto dos céus, paz aos
homens aos quais tanto amou.
FINAL
NASCEU, NASCEU NA CIDADE DE BELÉM DIZ A
TERRA PAZ AOS HOMENS, O CÉU RESPONDE
AMÉM!
1. Brilha alto a estrela lá no céu a nos guiar. Cantam
em coro os anjos: Aleluia, Aleluia!
Pra embalar o Deus menino na canção que se entoa,
de semblante tão divino a dormir na manjedoura.
2. O boi muge de alegria, canta o galo trovador. São
José e Santa Maria, um olhar de puro amor.
Sabem que o seu filhinho tem a maior das missões: de
salvar todos os homens, acolher seus corações.
3. Vindo lá do oriente, os três reis já vão chegar. Cada
um traz um presente para ao menino ofertar.
Vem com ele São Francisco que também é folião,
pobrezinho submisso traz a bandeira na mão.
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