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“Então, disse Maria: a minha alma engrandece ao 

Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu 

Salvador, porque contemplou na humildade da sua 

serva. Pois, desde agora, todas as gerações me consi-

derarão bem-aventurada.” 

(Lucas 1:46-48) 

 

 

 

 

Ecclesia Reformata et Semper Refor-
manda 

Domingo 18 de dezembro de 2011 

4º Domingo do Advento 
  CELEBRAÇÃO DO NATAL 

 

ADORAMOS 

   . Prelúdio 

   . Solo: Lizette Pinhão (manhã) 

   . Então foi Natal {Elizabeth González y Jesús Martinez} 

Dirig: Quando aceitaste a vontade de Deus  

Sem compreendê-la... 

Todos: Então foi Natal. 

Cong: Quando não entendias as coisas que ocorriam 

Mas confiavas em Deus 

E crias que todas as coisas poderiam cooperar   

Para o bem daqueles que amam a Deus... 

Todos: Então foi Natal. 

Dirig: Quando ias pela vida 

Sem rumo fixo, desconcertado 

Buscando o amparo de alguém 

Que te compreenderia... 

Todos: Então foi Natal.  

Cong: Quando tiveste que alojar-te  

Na pobreza de uma cova 

Pela incompreensão dos teus amigos 

Ou a falta de carinho de teus seres mais queridos... 

Todos: Então foi Natal. 

Dirig: Quando limpaste teu coração, 

Abatido pela desgraça, 

E humildemente te reconheceste 

Pobre na presença de Deus... 

Todos: Então foi Natal. 

Cong: Quando dispuseste tua alma 

Com sensibilidade 

Para que Deus se manifestasse aos demais 

Através de tuas ações... 

Todos: Então foi Natal. 

Dirig: Quando nasceu em tuas mãos, pelo amor, 

O desejo de servir o necessitado e triste, 

E o levaste ao menino de Belém... 

Todos: Então foi Natal. 

Quando foste mensageiro e o  

Bom semeador da paz e da boa vontade... 

Todos: Então foi Natal.  
   . Canto: Noite Jubilosa HE 09 

 

CONFESSAMOS 

   . Leitura bíblica:   Sl 89.1-4, 19-26 

 

    . Solo: Lizette Pinhão (manhã) 

   . A fonte que jorra {Marcelo Barros} 

Que a luz deste amor comece a romper as escuridões das 

estruturas do mundo e das Igrejas e nos firme no compromis-

so de sermos pessoas de diálogo e comunhão. Assim, em nos-

so ser mais profundo, descobriremos um presépio, no qual 

descansa não mais o menino Jesus e sim o Cristo ressuscita-

do, para as pessoas com as quais convivemos e que encon-

tramos. Escrevo-lhes isso de coração, como alguém que se 

sente fraco e pobre, entretanto com o coração grávido desta 

esperança de que esta fonte está próxima e jorra.  

   . Momentos de reflexão 

   . Canto:  Graças pelo Natal HE 15 

 

SOMOS EDIFICADOS 

   . Leituras bíblicas: 2 Sm 7.1-11, 16, Lc 1.47-55, Rm 

16.25-27, Lc 1.26-38 

   . Mensagem 

  . Cantata de Natal {Coro infantil da ICI} 

  . Cantata de Natal {Coros da ICI e IP Bonsucesso} 

 

COMUNGAMOS 

  . Convite à mesa 

Jesus, ajuda-me {Hermán Gregorio Vera} 

Jesus, ajuda-me a descobrir-te em meu irmão, 

(...) a ver o brilho de teus olhos no sol do amanhecer, 

A contemplar tua misericórdia na imensidão do mar, 

A ver tua grandeza no cume das montanhas, 

E no acaso da minha vida, 

Quando para mim já não haja mais sol 

A ver teu rosto iluminando meu ser.  

   . Pai Nosso e Partilha 

   . Cantos: Nasce Jesus HE 20 

                   O Nascimento de Jesus HE 19 

                   Jesus Nasceu! HE 12 

 

CONSAGRAMOS 

O Natal é isso {Luiz Carlos Ramos} 

O Natal é isso: Deixarmos que as estrelas e a lua nos tran-

substanciem em anfitriões da vida... 

   . Canto: Natal HE 11 

   . Recolhimento dos dízimos e ofertas 

   . Avisos e agradecimentos 

   . Canto: Noite de Paz HE 07 

   . Bênção final  

   . Tríplice amém. 

 


