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Liturgia do CultoLiturgia do Culto

Prelúdio: Overture Of  Joy (Orquestra da Catedral)

“NASCEU O SALVADOR!”

Saudação Pastoral 
Litania de Adoração:
Dirigente: “O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da 

sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz.” (Isaías 9.2)

Mulheres: “No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. 
Ele estava no princípio com Deus.” (João 1.1-2)

Pastores: “Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e, sem ele, nada do que foi 
feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas 
trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela.” (João 1.3-5)

Homens: “porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de 
todos os povos: luz para revelação aos gentios, e para glória do teu povo de Israel.” 
(Lucas 2.30-32)

Todos: “Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu; o governo está sobre os 
seus ombros; e o seu nome será: Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da 
Eternidade, Príncipe da Paz.” (Isaías 9.6)

237 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Jesus Nasceu”

1. Vinde, cantai: Jesus nasceu!  2. Sim, proclamai em derredor,
À terra a luz desceu!   Que foi por grande amor
A graça infinda ao mundo vem  Que à terra veio o Sumo Bem,
Na gruta de Belém, na gruta de Belém, Na gruta de Belém, na gruta de Belém,
Jesus, o Amado, o Sumo Bem!  Jesus, humilde, ao mundo vem.
     (G. Silveira)

Oração de Adoração

3. 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!
Sol de eterno fulgor!

(J. Mohr – Comissão do Hinário Evangélico 1945)

Feliz Natal!
Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio: 

231 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“O Primeiro Natal”

1. Eis que um anjo proclamou   2. De repente, lá no céu,
O primeiro Natal,    Linda estrela surgiu,
A uns pobres pastores    E no oriente brilhou
Ao pé de Belém     Com estranho fulgor.
Que nos campos a guardar   Veio à terra forte luz,
Seu rebanho afinal,    Que do céu lhe caiu,
Suportavam da noite,    Muitas noites, ainda,
O frio também.     Em fulgente esplendor.

Natal! Natal! Natal! Natal!
É vindo ao mundo o Rei divinal!

  
3. Tal estrela apareceu    4. E os magos, com afã
E os magos guiou    E sublime temor,
Pela estrada a Belém,    Os joelhos dobraram
Rumo certo os conduz.    Naquele lugar,
E chegando ali, por fim,    Para ofertas liberais,
A estrela parou,     E de raro valor,
Mesmo acima da casa    Qual incenso, ouro e mirra,
Em que estava Jesus.    Ao Menino entregar.

5. E como eles vimos nós,
Com intenso fervor,

Dar louvores sinceros
A quem nos amou;
Adorar de coração
O Supremo Senhor

Que, morrendo na cruz,
Nossas almas salvou!

(Anônimo – R. See)
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236 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Em Linda Noite”

1. Em linda noite ao mundo, a nós  2.Pairando sobre a terra estão
Em coro angelical,    Os anjos a cantar,
Com harpas de ouro, o céu quis dar     E sobre o mundo pecador
Um canto divinal.    Derramam luz sem par.
E a toda a terra, então, ouviu     Acima dos tormentos mil,
Promessas imortais    Angústias do viver,
De glória a Deus, aos homens paz,    Proclamam vida perenal,
Com bênçãos eternais.    Pois bênçãos vêm trazer.

3. E vão-se os dias sem cessar,
Segundo a voz de Deus,

Mas sobre a terra as gerações
Caminham rumos seus!

E quando, enfim, reinar a paz
De Cristo, o Salvador,

Os salvos todos cantarão
Em coro o seu louvor!

(E. H. Sears – A. C. Gonçalves)

Leitura Alternada
Dirigente: “Naqueles dias, foi publicado um decreto de César Augusto, convocando 

toda a população do império para recensear-se.” (Lucas 2.1)

Congregação: “Este, o primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era 
governador da Síria.” (Lucas 2.2)

Dirigente: “Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade.” (Lucas 2.3)

Congregação: “José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, à 
cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi,” (Lucas 2.4)

Dirigente: “a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida.” (Lucas 2.5)

Congregação: “Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias,” (Lucas 2.6)

Todos: “e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, 
porque não havia lugar para eles na hospedaria.” (Lucas 2.7)

CONTRIÇÃO COM DEUS PELA 
MEDIAÇÃO DE JESUS CRISTO

Solo: “Um de Nós” - Silvana Floresta (Orquestra Catedral)

Oração Silenciosa e Oração Pastoral

OUVINDO O VERBO DE DEUS

Leitura Bíblica: Gênesis 1:1-3 e João 1:1-14

232 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Pequena Vila de Belém”

1. Pequena vila de Belém,   2. Da virgem mãe nasceu Jesus!
Repousa em teu dormir,    Vós anjos proclamai
Enquanto os astros lá no céu   As boas novas lá dos céus,
Estão a refulgir.     E a Deus louvores dai!
Porém, nas tuas trevas    Estrelas matutinas,
Resplende eterna luz,    Em hinos de louvor,
Incomparável, divinal:    Aos anjos e homens proclamai
Nasceu o bom Jesus!    De Deus o eterno amor.

3. O dom glorioso, divinal   4. Oh! Vem morar nos corações,
Nenhum estrondo faz,    Divino Rei, Jesus,
Assim, aos homens, o Senhor   E faze-os entrever no céu
Concede graça e paz.    Visões da tua luz.
Sereno e sem alarde    Ali proclamam anjos
Vem ele ao mundo assim,   De Deus o amor fiel!
Trazendo aos homens Redenção,   Oh! Vem, Senhor, aqui reinar,
Amor e paz sem fim.    Eterno Emanuel.
      (Ph. Brooks – S. Ferraz)
    

Tema da Mensagem: 
"Haja Luz"

Mensagem: Rev. Jorge Patrocínio

CERIMÔNIA DAS LUZES

Candlelight (Orquestra)

Leitura Uníssona: “...Eu sou a luz do mundo; quem me segue não andará em trevas; 
pelo contrário, terá a luz da vida.” (João 8.12)

Disse Jesus: “Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo.” (João 9.5)

243 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Noite de Paz”

1. Noite de paz! Noite de amor!   2. Noite de paz! Noite de amor!
Tudo dorme em derredor.   Nas campinas, ao pastor,
Entre os astros que espargem a luz,    Lindos anjos mandados por Deus,
Proclamando o menino Jesus,   Anunciam as novas dos céus:
Brilha a estrela da paz!    Nasce o bom Salvador!
Brilha a estrela da paz!    Nasce o bom Salvador!
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