
 
 

Senhor Jesus Cristo, 

Vós que nos ensinastes a ser misericordiosos 

como o Pai celeste, 

E nos dissestes que quem Vos vê, vê a Ele. 

Mostrai-nos o Vosso rosto e seremos salvos. 

O Vosso olhar amoroso libertou Zaqueu e Ma-

teus da escravidão do dinheiro; 

A adúltera e Madalena de colocar a felicidade 

apenas numa criatura; 

Fez Pedro chorar depois da traição, 

E assegurou o Paraíso ao ladrão arrependido. 

Fazei que cada um de nós considere como diri-

gida a si mesmo as palavras que dissestes à 

mulher samaritana: 

Se tu conhecesses o dom de Deus! 

Vós sois o rosto visível do Pai invisível, 

Do Deus que manifesta sua omnipotência so-

bretudo com o perdão e a misericórdia: 

Fazei que a Igreja seja no mundo o rosto visível 

de Vós, seu Senhor, ressuscitado e na glória. 

Vós quisestes que os Vossos ministros fossem 

também eles revestidos de fraqueza 

Para sentirem justa compaixão por aqueles que 

estão na ignorância e no erro: 

Fazei que todos os que se aproximarem de 

cada um deles se sintam esperados, amados e 

perdoados por Deus. 

Enviai o Vosso Espírito e consagrai-nos a todos 

com a sua unção 

Para que o Jubileu da Misericórdia seja um ano 

de graça do Senhor 

E a Vossa Igreja possa, com renovado entusi-

asmo, levar aos pobres a alegre mensagem 

Proclamar aos cativos e oprimidos a libertação 

E aos cegos restaurar a vista. 

Nós Vo-lo pedimos por intercessão de Maria, 

Mãe de Misericórdia, 

A Vós que viveis e reinais com o Pai e o Espírito 

Santo, pelos séculos dos séculos. 

Ámen 

Missa na Solenidade da Epifania – 2JAN2016 

 
“Senhor Deus omnipotente, que neste dia revelastes o vosso 
Filho Unigénito aos gentios guiados por uma estrela, a nós 
que já Vos conhecemos pela fé levai-nos a contemplar face 
a face a vossa glória. Por Nosso Senhor Jesus Cristo” 

 

 
 

A liturgia deste domingo celebra a manifestação de 
Jesus a todos os homens… 

Ele é uma “luz” que se acende na noite do mundo e 
atrai a si todos os povos da terra. Cumprindo o projeto 
libertador que o Pai nos queria oferecer, essa “luz” incarnou 
na nossa história, iluminou os caminhos dos homens, 
conduziu-os ao encontro da salvação, da vida definitiva. 

A primeira leitura anuncia a chegada da luz 
salvadora de Jahwéh, que transfigurará Jerusalém e que 
atrairá à cidade de Deus povos de todo o mundo. 

No Evangelho, vemos a concretização dessa 
promessa: ao encontro de Jesus vêm os “magos” do oriente, 
representantes de todos os povos da terra… Atentos aos 
sinais da chegada do Messias, procuram-n’O com esperança 
até O encontrar, reconhecem n’Ele a “salvação de Deus” e 
aceitam-n’O como “o Senhor”. 

A salvação rejeitada pelos habitantes de Jerusalém 
torna-se agora um dom que Deus oferece a todos os homens, 
sem exceção. 

A segunda leitura apresenta o projeto salvador de 
Deus como uma realidade que vai atingir toda a 
humanidade, juntando judeus e pagãos numa mesma 
comunidade de irmãos – a comunidade de Jesus. 

http://www.acidigital.com/igreja/index.html


Te x t o  d o s  c â n t i c o s  
 

À entrada: 
 

É Natal! É Natal! Salvação e luz! 
Alegria, cristãos: Já nasceu Jesus. (repete-se) 
 

1 - Rasgaram-se as trevas, tudo tem mais luz 
A estrela em Belém mostra-nos Jesus. 
Já tocam os sinos, na terra e nos céus, 
Já soam nas alturas cânticos a Deus.     (ao refrão) 
 

2 - Paz na terra aos homens! Alegria e Bem! 
Foi a Boa Nova do anjo em Belém. 
A todos os homens de boa vontade 
Anunciou Jesus nova humanidade.  (ao refrão) 

 
O salmo: 

Virão adorar-vos, Senhor 
Todos os povos, todos os povos da terra. 

 

Durante o peditório e apresentação dos dons: 
 

1 - Quanto esperei este momento / Quanto esperei que es-
tivesses aqui / Quanto esperei que me falasses / Quanto 
esperei que viesses a mim / Sei bem o que tens vivido / Sei 
bem porque tens chorado / Eu sei o que tens sofrido / 
Sempre estive a teu lado 
 

Refrão: Ninguém te ama como eu / Ninguém te ama 
como eu / Olha pra cruz é a minha maior prova / 
Ninguém te ama como eu. 
Ninguém te ama como eu / Ninguém te ama como eu  
Foi por ti só por ti porque te amo / 
Ninguém te ama como eu. 

 
O Sanctus: 

Santo és Tu, Senhor, Deus do universo, 
Os céus e a terra proclamam a Tua glória. 
 

Hossana! (7 vezes)      (repete-se) 
 

Santo és Tu, Senhor, Deus do universo, 
Bendito Aquele que vem em nome do Senhor. 

 
 
O Agnus Dei: 

A paz esteja convosco, disse Jesus aos discípulos. 
Assim como o Pai me enviou também vos envio a vós. 
A paz esteja convosco. Ide e ensinai. 

 

- Cordeiro de Deus que tirais, que tirais o pecado do 
mundo, tende piedade de nós, tende piedade de nós. 
 

- Cordeiro de Deus que tirais, que tirais o pecado do 
mundo, tende piedade de nós, tende piedade de nós. 
 

- Cordeiro de Deus que tirais, que tirais o pecado do 
mundo, Dai-nos a paz, a paz. 
 
Durante a comunhão: 
 

1 - Alegrem-se os céus e a terra, / cantemos com alegria, 
Que nasceu o Deus Menino, / filho da Virgem Maria. 
Que nasceu o Deus Menino, / filho da Virgem Maria. 
 

2 - Ó meu querido Menino, / ó meu lindo amor-perfeito! 
Se tendes frio ó vinde, / chorai aqui no meu peito. 
Se tendes frio ó vinde, / chorai aqui no meu peito. 
 

3 - Entrai, pastores, entrai / por este portal sagrado, 
Vinde adorar o Menino / numas palhinhas deitado. 
Vinde adorar o Menino / numas palhinhas deitado. 
 

4 - Só tenho para ofertar-Vos/ um’alma que Vos quer bem: 
Prenda melhor não a tenho, / tomai-a, meu doce Bem!  
Prenda melhor não a tenho, / tomai-a, meu doce Bem!  
 
Depois da comunhão: 
 

2 - Eu sei bem o que tu dizes/ Mesmo que tu não me fales/ 
Eu sei bem o que tu sentes / Mesmo que não o partilhes. / 
A teu lado caminharei, / Junto a ti eu sempre estive; / Te-
nho sido o teu apoio, / Fui o teu melhor amigo. 

 

Refrão: Ninguém te ama como eu / Ninguém te ama 
como eu / Olha pra cruz é a minha maior prova / 
Ninguém te ama como eu. 
Ninguém te ama como eu / Ninguém te ama como eu  
Foi por ti só por ti porque te amo / 
Ninguém te ama como eu 

 
 
Outros cânticos tradicionais: 
 
 

I - A TODOS UM BOM NATAL 
 

A todos um bom Natal! / A todos um bom Natal! 
Que seja um bom Natal / Para todos nós, 
Que seja um bom Natal / Para todos nós. 

 

1 - No Natal pela manhã / Ouvem-se os sinos tocar 
Há uma grande alegria / No ar. (ao refrão) 
 
2 - Nesta manhã de Natal / Há em todos os países 
Muitos milhões de meninos / Felizes. (ao refrão) 
 
3 - Vão aos saltos pela casa / Descalços ou em chinelas 
Procurar as suas prendas / Tão belas. (ao refrão) 
 
4 - Depois há danças de roda / As crianças dão as mãos 
No Natal todos se sentem / Irmãos. (ao refrão) 
 
5 - Se isto fosse verdade / Para todos os meninos 
Era bom ouvir os sinos / Canta. (ao refrão) 

 
 
II - PINHEIRO DE NATAL (O tannenbaum) 
 

1 - O meu Pinheiro de Natal / Todo enfeitado de luz 
Celebra em jeito de abraço / O Nascimento de Jesus 
O meu Pinheiro de Natal / Todo enfeitado de luz. 
 

2- O meu Pinheiro de Natal / Tem uma estrela a brilhar 
Tem um Menino a sorrir / E tem um Anjo a cantar 
O meu Pinheiro de Natal / Tem uma Estrela a brilhar. 

 
 

O nosso peditório em cada semana 
26DEC: 12,55€     |      Saldo: 283,19€ 

 

Tome nota para os próximos dias 
 

Segunda 4 Reunião de catequese | 21:00 
Quarta 6 Eucaristia | 20:30 
Sexta 8  Ensaio do coro | 21:00 
Sábado 9 Eucaristia | 18:30 
  (Festa do Batismo do Senhor) 


