LITURGIA DE SAÍDA
ORAÇÃO GERAL DA IGREJA
BÊNÇÃO E ENVIO
CANTO FINAL: NOITE FELIZ (HPD I-13)
1. Noite Feliz, Noite Feliz! O Senhor, Deus de amor,
pobre e humilde nasceu em Belém. No presépio, Jesus,
nosso bem, dorme em paz celestial, dorme em paz celestial
2. Noite Feliz, Noite Feliz! Ó Jesus, Deus da luz,
quão afável é teu coração, que vieste nascer nosso irmão,
e a nós todos salvar, e a nós todos salvar.
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3. Noite Feliz, Noite Feliz! Eis que no ar vêm cantar
aos pastores os anjos dos céus, anunciando a chegada de Deus,
de Jesus Salvador, de Jesus Salvador.
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LITURGIA DE ENTRADA
ACOLHIDA: “E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as
principais cidades de Judá; porque de ti sairá o Guia que há de apascentar o meu
povo de Israel!” (Mateus 2.6)

CANTO: PROCLAMARAM ANJOS MIL (HPD II-313)
1. Proclamaram anjos mil o primeiro Natal
A uns pobres pastores ao pé de Belém,
Que nos campos os rebanhos guardavam do mal
Numa noite tão fria e escura também.

Natal! Natal! Natal! Natal!
É-nos nascido o Rei divinal!
2. E de súbito no céu linda estrela raiou.
No oriente luziu com estranho fulgor,
E a terra recebeu essa luz, que brilhou
Muitas noites ainda com raro esplendor. Natal!
VOTO INICIAL: Em nome do Deus Pai que vem a nós; em nome do
Filho Emanuel, Deus conosco; e em nome do Espírito Santo, a Estrela
que nos guia pelas estradas da vida.

ORAÇÃO DO DIA

LITURGIA DA PALAVRA
TEXTO BÍBLICO: Ezequiel 37.24-28 (ISOLDE Laux)
MENSAGEM: Somos os pastores da seara de DEUS
CANTO E OFERTA: SURGEM ANJOS (HPD I-20)
1. Surgem anjos proclamando: Paz na terra e a Deus louvor!
Anunciam, jubilando: Eis, nasceu o Salvador!

/:Glória in excelsis Deo!:/
2. Vão alegres os pastores ver o Menino celestial,
e acrescentam seus louvores ao louvor angelical.

/:Glória in excelsis Deo!:/
3.Berço rude lhe foi dado, mas do céu lhe vem louvor.
Tanto Deus nos tem amado que se inclinou ao pecador.

/:Glória in excelsis Deo!:/
4. Povos todos, adorai-o: “Glória a Deus” também dizei!
Vossas vidas entregai-lhe; ele é Cristo, o grande Rei.

3. Tendo visto a clara luz dessa estrela sem par,
Do Oriente alguns magos a foram seguir,
À procura de um rei que devia chegar
Aos judeus, e as antigas promessas cumprir. Natal!

CREDO APOSTÓLICO

4. Essa estrela apareceu e os magos guiou
Pela estrada que até ao menino os conduz.
Afinal, sobre Belém essa estrela parou,
Mesmo acima da casa em que estava Jesus. Natal!
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CONFISSÃO DE PECADOS E ABSOLVIÇÃO
5. Reverentes, esses sábios, com santo temor,
Mui alegres entraram naquele lugar,
Com ofertas preciosas, de muito valor.
Ouro, mirra e incenso vieram lhe dar. Natal!
6. E com eles vamos nós, com sincero fervor,
Dar louvores ao nosso divino Senhor,
Que deixando os altos céus, a este mundo chegou
E, morrendo na cruz, nossas almas salvou. Natal!

/:Glória in excelsis Deo!:/

LITURGIA eucarística

