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Cante o povo resgatado
Glória ao Príncipe da paz;
Deus em Cristo revelado,
Vida e luz ao mundo traz!
Nasce a fim de renascermos,
Vive para revivermos,
Rei, Profeta e Salvador.
Louvem todos ao Senhor!

NASCE JESUS
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Jaci C. Maraschin
Nasce Jesus nos caminhos abertos da espera.
Nasce Jesus nos encontros felizes do amor.
Nasce Jesus na expressão da amizade sincera.
Nasce Jesus na alegria da vida interior.
Nasce Jesus na consciência que busca a justiça.
Nasce Jesus na procura de libertação.
Nasce Jesus no abandono de toda a cobiça.
Nasce Jesus no momento em que acaba a opressão.
Nasce Jesus em Belém para nos dar liberdade,
Para levar-nos também à compreensão da verdade.
Para fazer todo o bem, Ele que é todo bondade
E não deixar que ninguém venha morrer na orfandade.
Nasce Jesus para quem nasce o amor e a amizade
Ele que é irmão e que tem todo o poder da irmandade.
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DOMINGOS
Culto Matutino às 9h30
Escola Bíblica Dominical às 11h
QUARTAS-FEIRAS
Estudo Bíblico às 20h

PRELÚDIO
ACLAMAÇÃO [CANTADA]
Gaude! Gaude! Emmanuel,
Exulta a Deus, Emanuel!
Nascetur pro te, Israel.
Virá em breve, ó Israel.
CORAL — GAUDETE [PROCESSIONAL]
Gaudete, Gaudete!
Christus et natus
Ex maria virgine,
Gaudete!
Alegrai-vos! Alegrai-vos!
Cristo nasceu
Da virgem Maria,
Alegrai-vos!
Tempus ad est gratiae,
Hoc quod optabamus;
Carmina laetitiae,
Devote redamus.
Este é o tempo da graça
Que nós ansiávamos;
Cantemos canções de alegria,
Demos devoção.
Deus homo factus est,
Natura mirante;
Mundus renovatus est
A Christo regnante.
Deus se fez homem,
E maravilhas da natureza;
O mundo foi renovado
Por Cristo que é Rei.
Ergo nostra cantio,
Psallat iam in lustro;
Benedicat Domino:
Salus Regi nostro.
Que nossa assembleia agora cante
Salmos para nos purificar;
Que ela louve ao Senhor:
Saudações ao nosso Rei.
HINO “ADOREMOS AO SENHOR” [TD, 5]
Oh! Vinde, fiéis, triunfantes, alegres,
Sim, vinde a Belém já movidos de amor;
Nasceu vosso Rei, lá do Céu prometido,
Oh! Vinde, adoremos a nosso Senhor!

Olhai, admirados, a sua humildade,
Os anjos o louvam com grande fervor,
Pois veio conosco habitar encarnado;
Oh! Vinde, adoremos a nosso Senhor.
Por nós, das alturas celestes baixando,
Em forma de servo se fez, por amor,
E em glórias a vida nos dá, sempiterna;
Oh! Vinde, adoremos a nosso Senhor.
Nos céus adorai-o, vós, anjos em coro,
E todos na terra lhe rendam louvor;
A Deus honra e glória contentes rendamos;
Oh! Vinde, adoremos a nosso Senhor.
ORAÇÃO
LEITURA
Nas noites escuras de nossas vidas...
Deus da Luz! Vem e não demores!
Quando nos falta o apoio dos amigos...
Deus Companheiro! Vem em nossa
companhia!
No cansaço e na dor de alguns dias...
Deus esperança! Vem e consola-nos!
Em nossa falta de solidariedade...
Ó Deus, Dá-nos ousadia!
HINO “EM SILÊNCIO TODA CARNE” [TD 2]
Em silêncio toda carne,
Com temor e devoção
Abandone reverente
Todo pensamento vão;
Nosso Deus à terra desce:
Tributai-lhe adoração!
Rei dos reis, da Virgem, filho
Entre nós ele habitou,
Deus em corpo e sangue humano
Deus-Senhor que se humilhou.
Os seus filhos alimenta,
Ele disse: “O Pão eu Sou”.
Hostes celestiais preparam
O caminho do Senhor
Ao descer a Luz das luzes
Do seu reino de esplendor.
Quem tombou seu inimigo
Extinguiu a treva e a dor.
Vigilantes anjos voam
Ao redor do Criador
E cobrindo as suas faces
Cantam o eternal louvor:

“Aleluia, Aleluia!
Ao supremo Deus-Senhor!”
CORAL — “ANUNCIAÇÃO”
LEITURA DE ISAÍAS 9,2-7
CÂNTICO “NAS ESTRELAS” [TD, 113]
Nas estrelas vejo a sua mão,
E no vento ouço a sua voz.
Deus domina sobre terra e mar.
O que Ele é pra mim?
Eu sei o sentido do natal,
Pois na história tem o seu lugar.
Cristo veio para nos salvar.
O que Ele é pra mim?
Até que um dia seu amor senti,
Sua imensa graça recebi.
Descobri então que Deus não vive longe
lá no céu, sem se importar comigo.
Mas agora ao meu lado está.
Cada dia sinto seu cuidar
Ajudando-me a caminhar.
Tudo Ele é pra mim.
Tudo Ele é pra mim.
Tudo é Jesus pra mim.
LEITURA E MENSAGEM
ORAÇÃO
CORAL — TRECHOS DA BWV 142 [J. S. BACH]

Primeiro Coro:
Uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben.
Uma criança nos nasceu, um filho nos foi dado.

Segundo Coro:
Ich will den Namen Gottes loben,
Eu quero louvar o nome de Deus
Ich will den Namen Gottes loben mit einem Liede,
Quero louvar o nome de Deus com uma canção
Ich will ihn hoch ehren,
Quero louvá-lo nas alturas
Ich will ihn hoch ehren und will ihn hoch ehren,
Eu quero louvá-lo nas alturas e quero louvá-lo
hoch ehren mit Dank.
Louvá-lo com gratidão

Terceiro Coro:
Aleluia!
Aleluia!
Gelobet sei Gott,
Louvado seja Deus

singen wir all’ aus unsers Herzens Grunde:
Cantamos nós todos do fundo de nosso coração
den Gott hat heut’
Pois hoje Deus
gemacht solch’ Freud’,
Nos deu tamanha alegria
der wir vergessen soll’n zu keiner Stunde
Da qual nós não podemos esquecer em
nenhum momento
LEITURA E MENSAGEM
ORAÇÃO
CÂNTICO “ACLAME AO SENHOR” [TD, 150]
Meu Jesus, Salvador, outro igual não há
Todos os dias eu louvarei as maravilhas do
Teu amor
Consolo, abrigo, refúgio e força é o Senhor
Com todo o meu ser, com tudo o que sou
sempre Te Adorarei
Aclame ao Senhor toda terra e cantemos
Poder, majestade, louvores ao Rei
Montanhas se prostrem e rujam os mares
Ao som de Teu nome
Alegre Te louvo por Teus grande feitos
Firmado estarei, sempre Te amarei
Incomparáveis são as promessas do Senhor
LEITURA DO SALMO 96
HINO “NATAL” [TD, 7]
Eis dos anjos a harmonia!
Cantam glória ao Rei Jesus.
Paz aos homens! Que alegria!
Paz com Deus em plena luz.
Ouçam povos exultantes,
Ergam salmos triunfantes,
Aclamando seu Senhor.
Nasce Cristo, o Redentor!
Toda a terra e os altos céus
Cantem sempre glória a Deus!
Cristo, eternamente honrado,
Do seu trono se ausentou.
Cristo, entre homens encarnado,
Deus conosco se mostrou.
Que sublime divindade,
E que excelsa humanidade!
Salve glória de Israel,
Luz do mundo, Emanuel!

