
Ele é a Salvação 
Ele é a Salvação 

Oh sim! Ele é a nossa Salvação 

ENTRADA 
1. Cantai que o Salvador nasceu 
O Mundo é Todo Luz 
Ele vem trazer a Paz 
A cada coração   
 
 
2. Cantai que o Salvador chegou 
O Mundo é Todo Luz 
Um cordeiro nasceu 
Um filho se nos deu 
 
Glória 
Glória! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória. 
E paz na terra, aos homens que amam o Senhor. 
 
Glória, glória a Deus. 
Glória, glória a Deus. 
Glória, glória a Deus. 
Glória, glória a Deus.  (2x) 
 
1. Nós Te louvamos e Te bendizemos, 
Te adoramos e glorificamos, 
Te damos graças, Senhor 

    2. Senhor Jesus, Filho Unigénito 
Senhor Deus, Cordeiro de Deus, 
Filho de Deus nosso Pai. 

3. Tu que tiras o pecado do mundo, 
Tu que estás à direita do Pai, 
Tem piedade de nós. 

4. Só Tu és Santo, só Tu o Senhor, 
Tu altíssimo, Jesus Cristo, 
Na glória de Deus Pai. 

 
SALMO 
Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. 
 
Aclamação 
Aleluia (3x) Jesus vai falar, eu vou escutar e guardar no coração. 
 

OFERTÓRIO 
Queres saber de que cor são os sonhos de Deus? 
Volta a olhar o mundo pela primeira vez. 
 
Pois o Verbo de Deus acampou entre nós.  
Pois o Verbo de Deus acampou entre nós. 
 
Queres saber o lugar da morada de Deus? 
Volta a olhar o Homem pela primeira vez. 
 
Queres saber o segredo do coração de Deus? 
Volta a olhar o amor pela primeira vez. 
 

 
SANTO 
Santo, Santo é o Senhor 
Senhor Deus do universo 
O céu a terra proclamam 
A vossa Glória 

        O céu e a terra proclamam a Vossa glória. Hossana nas alturas 
  Bendito o que vem em nome do Senhor. Hossana nas alturas 

 
 
COMUNHÃO 
No presépio, pequenino, 
Deus é hoje nosso irmão 
E nos dá seu Corpo e Sangue 
nesta Santa Comunhão. 
 
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. 
 
Duma flor germinada na terra, 
Fecundada por sopro de Deus, 
Hoje um novo começo desponta, 
E se abraçam a terra e os céus. 
 
Boas novas de grande alegria 
Mensageiros do céu vem cantar, 
E aos pastores um anjo anuncia: 
Deus nasceu em Belém de Judá. 

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. 
 

E habitou em nós 
E habitou em nós 

Oh sim! Ele chegou e habitou em nós 



PÓS-COMUNHÃO 
1. Alegres, corramos 

Todos a Belém 
Ver a grande nova 
Que o Céu p’ra nós tem 

 
Eis que é nascido 
O Rei de Esplendor 
Prostrados adoremos (3x) 
Nosso Senhor 
 

 
 
FINAL 
Ah! Vinde todos à porfia 
Cantar um hino de louvor 
Hino de Paz e d’Alegria 
Que os anjos cantam ao Senhor 
 
Gló……………ria in exelxis Deo 
Gló……………ria in exelxis De…o 
 
Naquela noite venturosa, 
Em que nasceu O Salvador 
Os anjos com voz harmoniosa 
Deram no céu este clamor 
 
Vamos juntar-nos aos pastores 
P’ra irmos todos a Belém 
Saudar em férvidos louvores 
O Salvador que hoje nos vem 
 
Não requer fausto e aparatos 
Quem é riqueza lá dos céus 
Oh! Pobrezinhos, vinde gratos 
Reconhecer o vosso Deus. 
 
 

 

Cânticos 

Missa do dia de Natal 
 
 
 

 
 

 
25 de Dezembro de 2017 

 

Um Santo e Feliz Natal! 

 É Natal, É Natal, 
Salvação e Luz 
Alegria Cristãos já 
nasceu Jesus (bis) 
 
Paz na terra aos homens! 
Alegria e bem! 
Foi a Boa Nova do anjo em 
Belém (bis) 
 
A todos os Homens de boa 
vontade. 
Anunciou Jesus nova 
humanidade. (bis) 
 
Rasgaram-se as trevas, o 
sol tem mais luz. 
A estrela em Belém mostra-
-nos Jesus. (bis) 
 
Já tocam os sinos, 
Na terra e nos céus, 
Já soam nas alturas 
Cânticos a Deus. 

2. É Deus soberano 
Da terra e do mar 
Que, feito menino, 
Nos vem visitar 
 

3. Do seio das nuvens, 
Qual chuva macia, 
Baixou por Maria 
Jesus Redentor, 

 


