“Dá ouvidos, ó pastor de Israel, tu que conduzes a
José como um rebanho; tu que estás entronizado acima dos querubins, mostra o teu esplendor”.
(Salmo 80.1)
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Ecclesia Reformata et Semper Reformanda

Domingo, dia 23 de dezembro de 2012.
CELEBRAÇÃO DO NATAL
LITURGIA
ADORAÇÃO
. Preludio
. Solo
. O nascimento interior de Deus {Angelus Silesius}
Ah, que alegria! Deus se faz homem e também nasceu!
Onde? Em mim: ele me escolheu como sua mãe.
Como pode acontecer? Minh’alma é Maria,
Manjedoura o meu coração, e o corpo a gruta.
A nova justiça são as faixas e panos,
José o temor de Deus, e as forças do ânimo
São anjos em alegria, e a luz é o seu clarão,
Os sensos pudicos sãos os pastores, que o encontram.
. Canto: “O Nascimento de Jesus” HE 19
SILÊNCIO E CONFISSÃO
. Leitura bíblica: Sl 80.1-7
. Solo
. Obrigado! { Francisco de Sales}
Excesso de amor,
Oceano de bondade,
Fonte inesgotável,
Eu te adoro dentro de mim.
Ó meu divino Salvador,
Quanto te sou agradecido,
Por teres vindo numa criatura
Tão pobre!
É muito pouco o meu coração para te amar,
É muito pequena a minha língua para anunciar
A todos a tua bondade, ó Jesus!
. Canto: “Nasce Jesus” HE 20 {manhã}
. Momentos de louvor e gratidão {noite}
PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA
. Leituras bíblicas: Mq 5.2-5a, Lc 1.47-55, Hb 10.5-10,
Lc 1.39-45 (46-55)
. Mensagem: Coro Myrza Wanderley
Cantata de Natal – “Rei de Amor” de Rodger Strader

AÇÃO DE GRAÇAS
. Convite à mesa eucarística
. Árvore de Natal {Cora Coralina}
Enfeite a árvore da sua vida
com grinaldas de gratidão!
Coloque no coração laços de cetim
rosa, amarelo, azul, carmim...
Decore o seu olhar com luzes brilhantes
estendendo as cores em seu semblante
Na sua lista de presentes,
em cada caixinha,
embrulhe um pedacinho de amor,
carinho, ternura, reconciliação, perdão!
Tem presente de montão
no estoque do nosso coração
e não custa um tostão!
A hora é agora! Enfeite o seu interior!
Seja diferente! Seja reluzente!"
. Pai Nosso e Partilha
CONSAGRAÇÃO
. Uma Ceia de Natal {Rubem Alves}
...Estou convidando meus amigos para uma celebração de
Natal. Ela deverá imitar a ceia que José e Maria tiveram
naquela noite: velas acesas, um pedaço de pão velho, vinho,
um pedaço de queijo, algumas frutas secas. À volta de um
prato de sopa de fubá – comida de pobre –, tentaremos reconstruir na imaginação aquela cena mansa na estrebaria,
um nenezinho deitado numa manjedoura, uma estrela estranha nos céus, os campos iluminados pelos vaga-lumes. E
ouviremos as velhas canções de Natal, e leremos poemas, e
rezaremos em silêncio. Rezaremos pela nossa Terra, que está
sendo destruída pelo mesmo espírito que preside nossas orgias natalinas.
. Canto: “No Humilde Presépio” HE 14
. Recolhimento dos dízimos e ofertas
“Tudo vem de Ti Senhor e do que é Teu To damos”. Amém.
. Bênção final
. Canto final: “Noite de Paz” HE 07

