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Adoração e Louvor

Litania de Adoração no Natal
Dirigente: Havia, naquela mesma região, pastores que viviam nos campos e guardavam 

o seu rebanho durante as vigílias da noite. 
Mulheres: E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou 

ao redor deles; e ficaram tomados de grande temor. 
Homens: O anjo, porém, lhes disse: Não temais; eis aqui vos trago boa-nova de grande 

alegria, que o será para todo o povo: 
Pastores: É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E 

isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em 
manjedoura. 

Todos: E, subitamente, apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando 
a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a 
quem ele quer bem.

239 HNC – “Nasce Jesus”
1. Nasce Jesus! Fonte de luz  2. Deus nos amou! Deus nos mandou
Descem os anjos cantando.  Cristo, seu Filho amado!
Nasce Jesus! É nossa luz   Deus nos amou! Deus se encarnou!
Que as trevas vem dissipando!  Vede o menino deitado!
Nasce Jesus! Nasce Jesus!  Deus nos amou! Deus nos amou!
Eis a mensagem celeste!   Digam-no todos os povos!
Raia a luz da Salvação, triunfante vem! Gozam paz e salvação todos os que crêem.
Salve, ó Cristo! Firma teu justo império! Reino bendito! Reino de amor divino!
Gratos louvores homens e anjos deem! Gratos louvores homens e anjos dêem!

Nasce Jesus! Nasce Jesus! Glória a Deus nas alturas!
Paz na terra, graça e amor. Que a todos Deus quer bem!

Oração de Adoração

Consagração ao Salvador
240 HNC – “Louvor Angélical”
1. Eis dos anjos a harmonia!     - Coro -   
Cantam glória ao Rei Jesus.   Exultai, ó terra e céus,  
Paz aos homens que alegria!   Dando glória ao homem Deus! 
Paz com Deus em plena luz.   
Ouçam povos, exultantes,   
Ergam salmos triunfantes,  
Aclamando seu Senhor.   
Nasce Cristo, o Redentor!  
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2. Cristo eternamente honrado,  3. Cante o povo resgatado:
Do seu trono se ausentou!   Glória ao Príncipe da Paz!
E entre os homens, encarnado,  Deus em Cristo, revelado,
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