
CELEBRAÇÃO DE NATAL NA CASA DA CELY 

05 de dezembro de 2009 
 

 
 
 

LITURGIA 

 

 

ADORAÇÃO 

   . Prelúdio 

   . Coro da ICI 

   . Invocação (D. Pedro Casaldáliga) 

Só tenho o berço do Tempo 

para acolher Sua vinda. 

Só tenho estes meus olhos 

para enxergar em Teu rosto 

a incauta imagem de Deus. 

Só tenho esta minha boca 

para gritar a Palavra. 

Só tenho estes meus braços 

para lavrar, dia a dia, 

o tosco Reino de Deus. 

Só tenho estes passos meus 

para encurtar, na Esperança, 

o escuro encontro de Deus. 

   . Canto:  A certeza do crente  HE 388 

 

CONFISSÃO 

   . Leitura bíblica:  Isaías 55 

   . Coral 

Prece pela reconciliação  (David Cairns) 

Através das barreiras que separam  

raças de outras raças: 

Reconcilia-nos, ó Cristo, por Tua cruz. 

Através das barreiras que separam ricos e pobres: 

Reconcilia-nos, ó Cristo, por Tua Cruz. 

Através das barreiras que separam 

povos de diferentes crenças: 

Reconcilia-nos, ó Cristo, por Tua cruz. 

Confronta-nos, ó Cristo, com os temores e preconceitos ocul-

tos que negam e traem nossas orações. Capacita-nos para 

descobrir as causas dos conflitos.Remove de nós todo senti-

mento falso de superioridade. 

Ensina-nos a crescer em comunhão com todos os filhos de 

Deus. Amém. 

   . Canto:   Natal   HE 11 

 

EDIFICAÇÃO 

   . Conversa sobre a esperança 

     {Jonas e Edson} 

   . Coro da ICI 

 

 

 COMUNHÃO 

   . Convite à mesa 

   . Palavras da instituição da Santa Ceia 

   . Assim é a paz  (Virginia Mínico) 

Como água que corre num rio, calma, contínua e transparen-

te. 

Assim é a Paz. 

Como o pássaro que encontrou uma árvore para fazer seu 

ninho e cantar todas as manhãs. 

Assim é a Paz. 

Como o som dos pezinhos de teus filhos, no piso, quando se 

levantam numa manhã fria e correm para abraçar-te na cama. 

Assim é a Paz. 

Como o mistério de um beijo recebido daquelas pessoas que 

amas. 

Assim é a Paz. 

Como a emoção de um abraço de reencontro, de um abraço de 

amizade. 

Assim é a Paz. 

Como a brisa fresca que acalma teu cansaço e te dá um alento 

no caminho. 

Assim é a Paz. 

Como nesta noite em que, recostado na relva, olhando as 

estrelas, te puseste a contá-las e acabaste dormindo. 

Assim é a Paz. 

Não guarda rancor, não se escuda em armas, não abusa dos 

débeis, não atropela a verdade. É um presente que te oferece 

Deus, é um trabalho prazeroso que te convida a compartilhar,  

É uma das tantas lições de vida que nos tem deixado Jesus... É 

o desafio que nos fazemos hoje, para podermos continuar 

despertando a cada manhã. 

   . Cânticos de Natal 

   . Pai Nosso e Partilha 

 

CONSAGRAÇÃO 

   . Momentos de gratidão pelos encontros na Casa da Cely 

  Não quero o dom das profecias 

Para marcar no tempo visões da humanidade. 

Não quero o dom da poesia 

Para cantar os esplendor das tuas maravilhas. 

Dá-me as mãos de Marta 

Para teu serviço  

E o destino de Maria 

Para guardar tua Presença. 

   . Canto: Nasce Jesus   HE 20 

   . Bênção final  e Tríplice Amém. 
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