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CULTO DE NATAL

Momento de Silêncio

Prelúdio: Órgão

Saudação e Acolhimento:

DIRIGENTE: “Vós que temeis o SENHOR, louvai-o; glorificai-o,
vós todos, descendência de Jacó; reverenciai-o, vós todos,
posteridade de Israel.” (Sl 22:23)

CONGREGAÇÃO: “Não temais; eis aqui vos trago boa-nova de grande
alegria, que o será para todo o povo:  é que hoje vos nasceu, na
cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor.” (Lc 2:10-
11)

DIRIGENTE: “Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos
o Rochedo da nossa salvação. Pois hoje vos nasceu na cidade
de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Ó vinde, adoremos
e prostremo-nos diante dele”.

TODOS: “Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo,
Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes
de todas as eras, e agora, e por todos os séculos. Amém!” (Jd
1:25)

230 NC – Ó Vinde Fiéis
Ó! Vinde fiéis, triunfantes e alegres,
Sim, vinde a Belém, já movidos de amor!
Nasceu vosso Rei, o Messias prometido,

Ó! Vinde, adoremos!
Ó! Vinde, adoremos!
Ó! Vinde, adoremos ao nosso Senhor!



Olhai, admirados, a sua humildade;
Os anjos o louvam com grande fervor!
Pois veio conosco habitar, encarnado,

Por nós, das alturas celestes baixando,
Em forma de servo se fez, por amor!
E em glórias a vida nos dá, sempiterna,

Nos céus adorai-o, vós anjos, em coro,
E todos na terra lhe rendam louvor!
A Deus honra e glória contentes rendamos,

Oração de Adoração e Louvor

LUZ PARA A VIDA

“São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons,
todo o teu corpo será luminoso;” (Mt 6:22)

Leitura alternada: Lucas 1:46-56
248 NC – No humilde presépio

No humilde presépio, sem ter nada seu
Jesus, pobrezinho, sem teto nasceu
Os céus, estrelados, fulgentes de luz
Visitam o meigo, divino Jesus

Desejo ao teu lado viver, meu senhor
Amar-te, servir-te, Jesus, salvador
Aos teus pequeninos vem sempre guardar
Fazendo-nos todos contigo morar.

Oh! Fica comigo meu bom salvador
Preserva em bondade teus filhos do amor
E a todas crianças a bênção vem dar
Que possam no céu com os anjos cantar.

Oração Silenciosa
Oração Pastoral



LUZ PARA O CAMINHO

“Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e, luz para os meus
caminhos”. Sl 119:105

Solista Helen Heinzle
Mensagem: Rev. Cid Caldas

LUZ PARA O MUNDO

“Envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem
ao teu santo monte e aos teus tabernáculos”. (Sl 43:3)

Cerimônia das luzes
Solista Helen Heinzle: Cantique de Noel – Adolphe Adam

243 NC – Noite de Paz
Noite de paz! Noite de amor
Tudo dorme em derredor
Entre os astros que espargem a luz
Proclamando o menino Jesus
Brilha a estrela da paz.

Noite de paz! Noite de amor!
Nas campinas, ao pastor,
Lindos anjos, mandados por Deus,
Anunciam as novas dos céus:
Nasce o bom Salvador!

Noite de paz! Noite de amor!
Oh, que belo resplendor.
Ilumina o menino Jesus!
No presépio do mundo, eis a luz,
Sol de eterno fulgor!

Oração em família
Oração Pai Nosso
Bênção Apostólica


