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 “Cantai ao Senhor um cântico novo, porque 

ele tem feito maravilhas; a sua destra e o seu 

braço santo lhe alcançaram a vitória”  

(Salmo 98.1) 
 

 

 

 

Ecclesia Reformata et Semper Re-
formanda 

Domingo, 25 de dezembro de 2011 
CELEBRAÇÃO DO DIA DE NATAL 

 
LITURGIA 

 

ADORAÇÃO 

   . Prelúdio 

   . Solo: Lizette Pinhão (manhã)  

. Ainda que... é Natal 

Ainda que a insensibilidade triunfe 

E a arrogância de muitos pareça  

O veredicto final de mais  um capítulo 

Da história da humanidade; 

Ainda que povos se dilacerem 

Silenciosamente sob o vírus da fome, 

Da Aids e da guerra 

Sob olhares  indiferentes de nações 

Que se afogam na opulência; ainda que a honestidade e a 

inocência  

Sejam quase-defeitos neste mundo  

Onde tudo vira coisa,  

Em que tudo torna-se objeto de domínio e manipulação. 

Neste santo dia, em coro com os anjos, 

Nós exultamos e bendizemos  

E reafirmamos com teimosa esperança: 

Não faz mal, é Natal! 

A vida vence a morte 

A paz vence a guerra, 

O amor vence a indiferença, 

O bem vence o mal. 
Edson Fernando 

    . Canto: O nascimento de Jesus HE 19 

 

CONFISSÃO 

   . Leitura bíblica: Salmo 98 

   . Solo: Lizette Pinhão (manhã)   

   . Ó luz, que vem sobre a terra 

Oh! Chama de amor que ternamente feres... Oh! Chama do 

Espírito que intimamente transpassa o que vos não pode con-

ter. Inunda nossos corações e ateia o ardor de tão divino amor 

para que de todas as línguas dos povos e nações sejamos 

reunidos na unidade da fé. Aleluia! Oh! Luz do Senhor, que 

vem sobre a terra, inunda o meu ser. 
     São João da Cruz 

  

    . Canto: “A História de Cristo” HE 02 

 

EDIFICAÇÃO 

   . Leituras Bíblicas: Is 52.7-10, Hb 1.1-4 (5-12) Jo 1.1-14 

   . Mensagem 

 

COMUNHÃO 

   . Convite à mesa 

   . Palavras de Instituição da Santa Ceia 

   . Natal: és aceito! 

Quando andamos pelo vale escuro de uma vida vazia e caren-

te de sentido, quando sentimos que nossa separação é mais 

profunda que de costume, porque vemos agredida uma outra 

vida que amamos, quando nosso fastio pelo nosso próprio ser, 

nossa indiferença, nossa debilidade, nossa hostilidade e nossa 

falta de direção e de serenidade nos tornam intoleráveis; 

quando ano após ano, a sonhada perfeição de nossa vida não 

se realiza; quando as antigas compulsões reinam hoje como 

reinaram em muitas décadas; quando o desespero destrói toda 

alegria e todo prazer... Às vezes, nesse momento, uma onda de 

luz irrompe em nossa escuridão e é como se uma voz nos dis-

sesse: "És aceito!". És aceito pelo que é maior do que tu e 

cujo nome ignoras. Não perguntes seu nome agora, mais adi-

ante o descobrirás. Não tentes fazer nada agora, mais adiante 

farás muito. Não busques nada, não realizes nada, não inicies 

nada. Simplesmente aceita o fato de que és aceito! .  
     Paul Tillich 

   . Pai Nosso 

   . Partilha 

 

CONSAGRAÇÃO 

   . Ser uma criança é melhor 

Porque agora Deus, embora imenso, 

Tornou-se pequeno 

Também o meu maior desejo 

É tornar-me criança 

(Ângelus Silesius) 

   . “Canto: Noite Jubilosa” HE 9 

   . Bênção final e Tríplice amém. 

 

FELIZ NATAL! 

 

 
 


