


Prelúdio: “O Primeiro Natal.” – Orquestra da Catedral.

ADORAÇÃO 
AO FILHO DE DEUS

Saudação Pastoral
Litania de Adoração:
Dirigente: “ Mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. 

Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulom e a terra 
de Naftali; mas, nos últimos, tornará glorioso o caminho do mar, além do 
Jordão, Galileia dos gentios.” (Isaías 9.1).

Mulheres: “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).

Homens: “Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do SENHOR 
nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão, os povos; 
mas sobre ti aparece resplendente o SENHOR, e a sua glória se vê sobre ti.” 
(Isaías 60.1-2).

Todos: “Graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará 
o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da 
morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz.” (Lucas 1.78-79).

Dirigente: “A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece 
nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. a saber, a verdadeira luz, 
que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. (João 1.4, 5 e 9).

Todos: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e 
vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai.” (João 1. 4)
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2  Noite de paz! Noite de amor!
Nas campinas, ao pastor,
Lindos anjos mandados por Deus,
Anunciam as novas dos céus:
Nasce o bom Salvador!
Nasce o bom Salvador!

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!

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio: “Adeste Fidelis” – Orquestra da Catedral.

C
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Santa paz e perdão,
É a nova lá dos céus!
Santa paz e perdão,

Bendito o nosso Deus!

3.A voz do Evangelho
Segurança, vida e paz,
É o amor de Jesus Cristo
Que o perdão de Deus nos traz.
As novas se nos dão
De haver um Salvador,
Poderoso e mui bondoso
Que perdoa o pecador.

A voz do Evangelho
Vem a todos avisar
Do perigo, grande e grave,
Para quem se descuidar.
Salvai-vos desde já,
Não vos detenhais no mal,
Cobiçando os seus prazeres,
Pois vos pode ser fatal.

CERIMÔNIA DAS LUZES

Acendimento das Luzes: “Candlelight Carol”
Orquestra da Catedral

243 HNC - (Hinário Novo Cântico) – J. Mohr
“Noite da Paz”

1.  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!

236 HNC - (Hinário Novo Cântico) – E.H. Sears – A. C. Gonçalves
“Em Linda Noite”

1.Em linda noite ao mundo, a nós,  3.E vão-se os dias sem cessar,
Em coro angelical,     Segundo a voz de Deus. 
Com harpas de ouro, o céu quis dar Mas, sobre a terra, as gerações
Um canto divinal.     Caminham rumos seus!
E a toda terra, então, ouviu  E, quando, enfim, reinar a paz
Promessas imortais.    De Cristo, o Salvador, 
De Glória a Deus,  aos homens paz,  Os salvos todos cantarão, 
Com bênçãos eternais.    Em coro o Seu louvor!

2.Pairando sobre a terra estão 
Os anjos a cantar, 
E sobre o mundo pecador, 
Derramam luz sem par. 
Acima dos tormentos mil, 
Angústias do viver, 
Proclamam vida perenal, 
Pois bênçãos vêm trazer. 

Oração de Adoração

CONSAGRAÇÃO 
AO REDENTOR DO MUNDO

240 HNC - (Hinário Novo Cântico) – Carlos Wesley – R. H. Moreton
“Eis dos Anjos a Harmonia”

1. Eis dos anjos a harmonia!
Cantam glória ao Rei Jesus.
Paz aos homens que alegria!
Paz com Deus em plena luz.
Ouçam povos, exultantes,
Ergam salmos triunfantes,
Aclamando seu Senhor.
Nasce Cristo, o Redentor!
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Exultai, ó terra e céus,
Dando glória ao homem Deus!

2. Cristo eternamente honrado,
Do seu trono se ausentou!
E entre os homens, encarnado,
Deus conosco se mostrou.
Quão bondosa Divindade!
Quão gloriosa Humanidade!
Salve Cristo, Emanuel!
Luz do mundo, Deus fiel!

3. Cante o povo resgatado:
Glória ao Príncipe da Paz!
Deus em Cristo, revelado,
Vida e luz ao homem traz!
Nasce a fim de renascermos!
Vive para revivermos!
Rei, profeta, intercessor,
Louvem todos ao Senhor!

Oração de Consagração: Diác. Sérgio Branco. 

Pastorais

CONTRIÇÃO
 COM O SALVADOR JESUS CRISTO

Solo: Cíntia Fortunato – “Cântico de Natal” – Adolphe Adam.

Oração Silenciosa
Oração Pastoral

EDIFICAÇÃO 
NA PALAVRA DO FILHO DE DEUS

Leitura Bíblica: Mateus 4:12-17 - Preb. José Ribamar.

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

1. Vinde, cantai: Jesus nasceu!
À terra a luz desceu!
A graça infinda ao mundo vem
Na gruta de Belém, na gruta de Belém,
Jesus, o Amado, o Sumo Bem!

2. Sim, proclamai em derredor, 
Que foi por grande amor
Que à terra veio o Sumo Bem,
Na gruta de Belém, na gruta de Belém,
Jesus, humilde, ao mundo vem.

Tema da Mensagem:
"A Luz do Evangelho»

Mensageiro: Rev. Jorge Patrocínio.

304 HNC - (Hinário Novo Cântico) – S.W. Martin - J. Jones
“A Voz do Evangelho”

1. A voz do Evangelho
Já se fez ouvir aqui,
Publicando em som alegre,
O que Deus já fez por ti.
Pois tanto ao mundo amou,
E ao perdido pecador,
Que do céu mandou seu Filho
Para ser seu Redentor.
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