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“ Porque para Deus não haverá impossíveis, 

em todas as suas promessas.” 

Lucas 1.37 
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Domingo, 21 de dezembro de 2014 
CELEBRAÇÃO DO NATAL 

LITURGIA 
 

 

 

ADORAÇÃO 

   . Prelúdio 

   . Solo 

   . Invocação: 

Explode minh’alma. 

Rejubila nAquele que   

sendo rico se fez pobre 

Sendo grande se fez pequeno 

Sendo infinito se fez finito, 

Sendo forte se fez fraco. 

Sendo Deus se fez gente.  

Grita, grita a plenos pulmões: 

Nada poderá nos separar 

Do amor de Deus  

Que se revela numa criança: Jesus.  
                                           {Edson  Fernando} 
   . Canto:  Jesus nasceu  - Hinário Evangélico,12 

   . Acende-se a quarta vela do Advento 

 

CONFISSÃO 

   . Cântico de Maria : Lucas 1. 46-53 {p.1332} 

   . Solo 

   . Momentos de silêncio 

   . Ele nasceu  

Chega das palavras que nada dizem, 

Dos amores sem entrega, 

Da fé que não arrisca 

Da esperança que nada espera, 

Dos ideais que assassinam as pequenas conquistas, 

Dos sonhos que não transcendem 

Das religiões que não religam 

Das igrejas que só adoecem 

Dos discursos  que alimentam o ódio. 

Não há tempo a perder. Ele nasceu! 

Sim,  Jesus nasceu!                  {Edson Fernando}  

     

    . Canto:   A história de Cristo – HE, 02 

  

EDIFICAÇÃO 

 . Leituras Biblicas:  2ºSamuel 7.1-11,16 {p.431}, Salmo 

   89.1-4,19-26 {p.814} , Lucas 1. 26-38,47-55 {p. 1331} e  

   Romanos 16. 25-27 {p. 1499} 

   Manhã:   Rev. Edson Fernando de Almeida 

   Noite:      Coro Myrza Wanderley 

 

 COMUNHÃO 

   . Palavras da instituição da Santa Ceia 

   . Amai-vos e acolhei-vos 

Num mundo que exalta a aparência e  a opulência 

tu vens a nós nascido num curral. 

Num mundo erigido sobre demonstrações de força e poder 

Tu nos ensinas a força da fragilidade 

Num mundo sem graça,  

de religiões e ciências que tudo explicam,                 

Tu vens a nós com a magia e o  mistério de uma criança. 

Num mundo ensandecido com o acumulo 

Tu nasces, vives e morres despojado de glórias. 

Num mundo do armai-vos e defendei-vos, 

Tu nos ensinas:  amai-vos e acolhei-vos.  
                                                           {Edson Fernando}  

   . Pai Nosso 

   . Partilha 

 

CONSAGRAÇÃO E ENVIO 

A criança que acaba de nascer é a luz do mundo. Não a 

busquemos no passado remoto, começo de era. Busquemo-

la no alcance da mão. Neste momento, uma criança acaba 

de nascer. Dezenas, centenas, milhares de crianças      

acabem de nascer. Os frutos dourados do  prazer da carne, 

desta carne a quem a Criança Eterna investiu de uma  

dignidade infinita. O corpo, a carne, a comida, o concreto 

vigor do abraço, onde Deus fulge. Fúlgida luz.  

Tudo é uma beleza.                            {Helio Pelegrino} 

   . Canto: Noite de Paz -  HE, 07 

   . Acendem-se as velas 

   . Bênção final e tríplice amém. 
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