






““GlGlóória a Deus nas alturas ria a Deus nas alturas 
e paz na terra                   e paz na terra                   

aos homens por Ele amados...aos homens por Ele amados...””

Cantaram os anjos, Cantaram os anjos, 
anunciando                                    anunciando                                    
e celebrando                                e celebrando                                

a chegada de Jesus...                                           a chegada de Jesus...                                           

VendoVendo--O                                O                                
nos branos braçços de Maria           os de Maria           



Maria sabia quem era o seu Filho!...  Sabia que, embora 
pobrezinho, sem lugar onde nascer, seu filho trazia 

belos nomes, e um deles: “Príncipe da Paz”.

Maria sabia quem era o seu Filho!...  Sabia que, embora Maria sabia quem era o seu Filho!...  Sabia que, embora 
pobrezinho, sem lugar onde nascer, seu filho trazia pobrezinho, sem lugar onde nascer, seu filho trazia 

belos nomes, e um deles: belos nomes, e um deles: ““PrPrííncipe da Pazncipe da Paz””..

E como Príncipe da Paz, veio trazendo no coração imensa 
riqueza pra derramá-la no coração dos homens:          

a Paz do Céu! 

E como PrE como Prííncipe da Paz, veio trazendo no corancipe da Paz, veio trazendo no coraçção imensa ão imensa 
riqueza pra derramriqueza pra derramáá--la no corala no coraçção dos homens:          ão dos homens:          

a Paz do Ca Paz do Cééu! u! 



Que você, meu irmão, minha irmã,
sua família e todos que fazem parte da sua vida,   

possam desfrutar as bênçãos deste Natal

Que você, meu irmão, minha irmã,Que você, meu irmão, minha irmã,
sua famsua famíília e todos que fazem parte da sua vida,   lia e todos que fazem parte da sua vida,   

possam desfrutar as bênpossam desfrutar as bênççãos deste Natalãos deste Natal

com seus coracom seus coraçções envoltos ões envoltos 
na doce Paz do Menino da Manjedoura.na doce Paz do Menino da Manjedoura.



Pai Nosso, que estais no céu,
unidos em torno de Jesus Vos agradecemos...
Pai Nosso, que estais no cPai Nosso, que estais no cééu,u,
unidos em torno de Jesus Vos agradecemos...unidos em torno de Jesus Vos agradecemos...

Obrigado, Senhor, porque abençoastes a Humanidade
pelo nascimento do vosso Filho, e nos tornastes irmãos!
Obrigado, Senhor, porque abenObrigado, Senhor, porque abenççoastes a Humanidadeoastes a Humanidade
pelo nascimento do vosso Filho, e nos tornastes irmãos!pelo nascimento do vosso Filho, e nos tornastes irmãos!

Alcançai,
neste tempo de Natal, 

o coração de todos nós     
com o amor fraterno. 

Que a Paz 

AlcanAlcanççai,ai,
neste tempo de Natal, neste tempo de Natal, 

o corao coraçção de todos não de todos nóós     s      
com o amor fraterno. com o amor fraterno. 

Que a Paz Que a Paz 
que nos enviastes por Jesus 

chegue aos confins da terra. 
que nos enviastesque nos enviastes por Jesus por Jesus 

chegue aos confins da terra. chegue aos confins da terra. 
Amém!Amém!
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Apresentação e montagem:
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