V – "NATAL DAS LUZES”
Leitura Uníssona: “No princípio era o
Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o
Verbo era Deus. Ele estava no princípio
com Deus. 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, a saber, a
verdadeira luz, que, vinda ao mundo,
ilumina a todo homem. De novo, lhes
falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do
mundo; quem me segue não andará nas
trevas; pelo contrário, terá a luz da vida.
Assim brilhe também a vossa luz diante
dos homens, para que vejam as vossas
boas obras e glorifiquem a vosso Pai que
está nos céus." (João 1.1 – 5, 9; Jo 8.12;
Mateus 5.16).

Acendimento das Velas
243 HNC – “Noite de Paz”.
Oração de Gratidão pelo Nascimento de
Jesus Cristo, o Salvador!
Palavra Pastoral de Feliz Natal às
famílias
Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio: Adeste Fidelis (Orquestra da
Catedral)

“Um anjo formoso desceu em louvor na fresca
doçura da noite, em Belém. A luz fulgurante brilhou
nas colinas. Encheu as campinas e os vales também.
A doce mensagem que o anjo trazia, de grande alegria,
de amor divinal, encheu de esperança a
vida do crente, feliz toda a gente naquele Natal!”
(Wilson de Castro Ferreira)

24 de dezembro de 2020
19h30min

Prelúdio: “Noite de Paz”
(Grupo de Flautas da Musiarte)
I – ADORAÇÃO A JESUS CRISTO,
“LUZ DO MUNDO”
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, Galiléia dos gentios. O povo que
andava em trevas viu grande luz, e aos
que viviam na região da sombra da morte,
resplandeceu-lhes a luz.
(Isaías
9.1-2)
Mulheres: “Havia, naquela mesma região,
pastores que viviam nos campos e
guardavam o seu rebanho durante as
vigílias da noite. E um anjo do Senhor
desceu aonde eles estavam, e a glória do
Senhor brilhou ao redor deles; e ficaram
tomados de grande temor. O anjo, porém,
lhes disse: Não temais; eis aqui vos trago
boa-nova de grande alegria, que o será
para todo o povo:”(Lucas 2. 8-10)

Homens: “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.” (Lucas
2. 11-12)
Todos: “E, subitamente, apareceu com o
anjo uma multidão da milícia celestial,
louvando a Deus e dizendo:”(Lucas 2.
13).
Dirigente: “Glória a Deus nas maiores
alturas,e paz na terra entre os homens, a
quem ele quer bem.”(Lucas 2. 14).
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. 14).
240 HNC –“Louvor Angelical”.
Cântico –“Nas Estrelas”
Nas estrelas vejo a Sua mão.
E no vento ouço a Sua voz
Deus domina sobre terra e mar
O que Ele é pra mim?
Eu sei o sentido do Natal

Pois na história tem o seu lugar
Cristo veio para nos salvar
O que Ele é pra mim?
Té que um dia o Seu amor senti.
Sua imensa graça recebi
Descobri, então, que Deus não vive
Longe lá no céu, sem se importar comigo.
Mas agora ao meu lado está.
Cada dia sinto o Seu cuidar.
Ajudando-me a caminhar
Tudo Ele é pra mim
Oração de Adoração
Solo: “Meu Filhinho” (Silvana Floresta)
II – CONSAGRAÇÃO AO FILHO DO
HOMEM, “O SOL DA JUSTIÇA”
Leitura Uníssona: “Depois de ouvirem o
rei, partiram; e eis que a estrela que viram
no Oriente os precedia, até que,
chegando, parou sobre onde estava o
menino. E, vendo eles a estrela,
alegraram-se com grande e intenso
júbilo. Entrando na casa, viram o menino
com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o
adoraram; e, abrindo os seus tesouros,
entregaram-lhe suas ofertas: ouro,
incenso e mirra. (Mt 2. 9-11).

236 HNC –“Em Linda Noite”.
Oração de Consagração
Pastorais
III – CONTRIÇÃO COM O FILHO DE DEUS
“O SOL NASCENTE DAS ALTURAS”
Leitura Uníssona: “...e toda veste revolvida
em sangue serão queimadas, servirão de
pasto ao fogo. 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. 5b
e 6)
Coral Edineia Bastos: “Minha Oração
Neste Natal”
Oração Silenciosa
Oração Pastoral
IV – EDIFICAÇÃO NA PALAVRA DO CRISTO,
“A FULGURANTE ESTRELA DA MANHÃ”
Leitura Bíblica
Coral Canuto Régis: “A Profecia”
Mensagem: Rev. Renato Porpino

