Prelúdio: "O Primeiro Natal" (Instrumental)
I –ADORAÇÃO A JESUS CRISTO, “A LUZ DO MUNDO”
“... Eu sou a luz do mundo; quem me segue não andará em e trevas;
pelo contrário, terá a luz da vida.” (Jo 8.12)
Litania de Adoração:
Dirigente: “No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus.”
(Jo 1.1)
Homens: “Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio
dele, e, sem ele, nada do que foi feito se fez. ” (Jo 1. 2-3)
Mulheres: “A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas,
e as trevas não prevaleceram contra ela.” (Jo 1. 4-5)
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.” (Jo 1. 14)
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230 HNC – “Adoração”
1. Oh! vinde fiéis, triunfantes e alegres,
Sim, vinde a Belém, já movidos de amor!
Nasceu vosso Rei, O Messias prometido,
Oh! Vinde adoremos!
Oh! Vinde adoremos!
Oh! Vinde adoremos
Ao nosso Senhor!
2. Olhai, admirados, a sua humildade,
Os anjos o louvam com grande fervor!
Pois veio conosco habitar, encarnado,
3. Por nós, das alturas celestes baixando,
Em forma de servo se fez, por amor!
E em glórias a vida nos dá, sempiterna,
4. Nos céus adorai-o, vós anjos, em coro,
E todos na terra lhe rendam louvor!
A Deus honra e glória contentes rendamos,
(Latino - anônimo - J. Th Houston)
Oração de Adoração
Solo: Cíntia Fortunato
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II – CONSAGRAÇÃO AO FILHO DE DEUS, “O SOL NASCENTE DAS ALTURAS.”
“Graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol
A
Nascente das alturas, para iluminar os que azem nas trevas...” (Lc 1. 78-79 )
Reafirmação da Fé: “Credo Niceno.”
Dirigente: “Cremos em um Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra de todas
as coisas visíveis e invisíveis;
Congregação: E em um Senhor Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus, Gerado pelo Pai
antes de todos os séculos, Luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus,
Dirigente: Gerado não feito, de uma só substância com o Pai, pelo qual todas as coisas
foram feitas;
Congregação: O qual, por nós homens e por nossa salvação, desceu dos céus, foi feito
carne do Espírito Santo e da Virgem Maria, e tornou-se homem,
Dirigente: E foi crucificado por nós sob o poder de Pôncio Pilatos, padeceu e foi
sepultado, ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras,
Todos: E subiu aos céus e assentou-se à direita do pai, e de novo há de vir em glória para
julgar os vivos e os mortos, e o seu Reino não terá fim...”
237 HNC – “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!
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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.
III - NATAL DAS NAÇÕES
“Ao nosso Deus e Salvador
Louvores entoai,
Com Verdadeira Gratidão
As novas proclamai,
E neste dia de Natal
Ao Salvador Adorai!
(A.C. Gonçalves).
Solo: Ilem Vargas - 240 HNC – “Louvor Angelical”
Inglês: 1ª Estofe e Coro
Hark the Herald Angels Sing
Hark the herald angels sing
"Glory to the newborn King!
Peace on earth and mercy mild
God and sinners reconciled»
Joyful, all ye nations rise
Join the triumph of the skies
With the angelic host proclaim:
"Christ is born in Bethlehem»
Hark! The herald angels sing
"Glory to the newborn King!»
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Alemão: 2ª Estofe e Coro
Christus, der ewig geehrte
kam von seinem Throne.
Und ist unter den Menschen verkörpert,
als Gott mit uns erschienen.
Welch gütiger Gott!
Welch herrliche Menschheit!
Christus, Immanuel,
Licht der Welt, treuer Gott sei gegrüßt!
Freue dich, o Erde und Himmel,
Ehre sei dem in göttlicher Gestalt.
Italiano: 3ª Estofe e Coro
Canta O gente salvata
gloria al Principe della Pace!
Dio in Cristo rivelato,
Vita e Luce al mondo che porta.
Nati per farci rinascere,
Vivi per rinascere!
Re, Profeta, Intercessore,
tutti lodano il Signore!
Rallegrati, o terra e cieli,
dando gloria all'Uomo Dio!
Oração de Gratidão pelo Natal
IV – EDIFICAÇÃO NA PALAVRA DE CRISTO, “O SOL DA JUSTIÇA”
“Mas para vós outros que temeis o Meu nome nascerá o Sol da Justiça, trazendo
salvação debaixo de suas asas...” (Ml 4.2).
Solo: Cíntia Fortunato
Mensagem: Rev, Renato Porpino
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V – NATAL DAS LUZES
“O povo que andava em trevas viu GRANDE LUZ, e aos que viviam na região da
sombra da morte, resplandeceu-lhes A LUZ.” (Is 9.2).
“Enquanto estou no mundo, SOU A LUZ DO MUNDO.” (Jo 9.5)
Acendimento das velas: “Candlelight Carol – Orquestra.”
243 HNC – “Noite de 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!
Brilha a estrela da paz!
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!
Oração Natalina
Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio: "A Pequena Belém»
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