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Ascensão – 28/11/2010
P. Dr. Everton Ricardo Bootz

PSTR – “A minha Alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador!”
Com estas palavras de Maria, mãe de Jesus, queremos dar as boas-vindas a todos que hoje se dignaram
a participar deste Auto de Natal, da Comunidade da Ascensão!
PSTR – Advento é tempo de preparação. Por isto, a tradição nos legou a significativa Coroa de
Adventos. Queremos convidar a Ordem Auxiliadora das Senhoras Evangélicas – OASE – para nos
abrir o caminho para o nascimento do menino Jesus, através de um jogral.

01. Jogral: Advento - Tempo de Preparação - OASE
PSTR – As quatros velas são complementadas pela quinta vela, que fica bem no meio e geralmente é
maior. Mas o que significa esta quinta vela? Vamos convidar nossas crianças do Culto Infantil para nos
responder a esta pergunta. Elas vão nos esclarecer mediante uma peça teatral.

02. Teatro: O Presépio do Pequeno Jesus - Culto Infantril
PSTR – Foi numa época de muita gente. A população havia crescido muito. Era preciso fazer um
Censo. Por isto, Herodes realizou um Censo em toda a Palestina, para saber quantas pessoas
viviam no país. Com isto, todas as pessoas tinham que viajar para sua cidade Natal, pois não
havia computador, nem Internet naqueles tempos.

JOSÉ e MARIA entram em cena, andando pelo corredor da igreja, passando de banco em banco e
batendo nas laterais. Em chegando na terceira fileira dos bancos, ficam parados à espera.
PSTR - Havia um casal chamado José e Maria. Moravam em Nazaré, no norte da Palestina, mas
tiveram que viajar para a pequena cidade de Belém, sua cidade Natal. Ao chegarem lá, à
tardezinha, não encontraram lugar algum nas hospedarias do vilarejo. Pois muita gente havia
viajado também por causa do Censo. A cidade estava inchada. Batiam aqui, batiam ali, mas
nenhuma porta se abria. Mesmo Maria estando grávida de nove meses, ninguém oportunizou
um lugarzinho que fosse para ela e para ele. Foi então que um dos moradores do vilarejo, um
pastor de ovelhas, que estava se dirigindo para o trabalho, disse haver um curral, fora dos limites
da cidade, onde seus animais se aninhavam e ficavam protegidos das intempéries.

PASTOR 01 – Levanta-se do terceiro banco, aponta para o altar e os leva até a estrebaria, no altar.
JOSÉ levanta as mãos à cabeça, desesperado, mas resignado, aceita o convite e segue o pastor.
PSTR – Ao chegarem à estrebaria, já caia a noite e o frio castigava quem não estivesse protegido, pois
no deserto é muito frio de noite. Os três entraram na estrebaria para passarem a noite. Os dois a
espera do outro dia, para o Censo e o retorno à Nazaré. O pastor, para cuidar dos animais
durante a noite, juntando-se aos outros pastores, pois o rebanho de ovelhas era grande.

PASTORES 02 e 03 – Entram em cena, da Sacristia, com as OVELHAS 01, 02 e 03. As ovelhas ficam
balindo, vez ou outra, perto da estrebaria.
PSTR – Naquela noite fria, Maria sente as dores do parto. José coloca as mãos na cabeça e se
desespera. As ovelhas começam a balir e as dores diminuem. Em meio ao balir das ovelhas, o
filho do casal nasce e grande LUZ inunda a estrebaria.
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ANJOS 01 (Claudete) e 02 entram em cena, vindo pelas laterais da igreja, indo até a estrebaria para
auxiliar Maria e o menino Jesus. Claudete carrega seu filho no colo enquanto entra e o deita na
manjedoura. No momento em que o deita na manjedoura, a luz é acesa!
MAX ascende a LUZ.
PSTR – Os anjos aparecem para auxiliar o nascimento de Jesus, Filho do Deus altíssimo. Ninguém
sabia que esta criança era especial. Apenas as ovelhas e os anjos. O pastor de ovelhas, solidário
com o casal, coloca palha seca sobre o coxo, para que um dos anjos possa deitar o menino
recém nascido sobre o mesmo. As ovelhas se alegram, balindo, pois seu coxo se tornou a
manjedoura para receber o filho de Deus. Ao longe, um pequeno sino toca alegremente...

CARLINHOS toca o sino pequeno.
Grupo de Instrumentos toca “Bate o Sino, Pequenino, Sino de Belém!”
Enquanto o grupo de instrumento toca a música, os personagens ficam em suas posições.
PSTR – De repente chegam os três Reis Magos, vindos do longínquo Oriente, trazendo seus presentes
ao Rei que nasceu. Eles foram chamados pelos enviados de Deus, seus anjos, que cantaram
assim, convidando a todos para cantarem juntos, segundo a regência do Arcanjo Mto. Fabiano
André Giesch.

Grupo de Instrumentos toca “Ó Vinde Meninos!”
Lírian mostra as 3 estrofes do Hino, a intervalos
REIS MAGOS 01, 02 e 03 entram em cena, vindos pelo corredor, com as mãos na testa, como quem
procura algo à distância. Vão caminhando até o altar, quando então demonstram alegria e se
aproximam da estrebaria, entregando seus presentes a José e Maria, que já estão de pé, ao lado
da manjedoura. Enquanto eles entram, do início ao fim do corredor, o grupo de instrumento
toca, “Ó Vinde Meninos!”
PSTR – Tudo isto ocorria no campo, onde não havia casa alguma, só pasto e riachos para os bichanos.
Mas o Espírito do Senhor cuidava de todos! A ______________________***, do grupo de
Estudo Bíblico da Lúcia vai nos descrever a paisagem na qual nasceu o Filho de Deus, através de
uma declamação!

Declamação: Salmo 23 (Grupo de Estudo Bíblico da Lúcia) Nome: _____________________***
PSTR – E por que era um lugar ermo e bem rural, havia não apenas ovelhas (ovelhas balem), mas
outros animais nas redondezas, que se aproximavam para ver o que estava acontecendo,
perguntando-se: “O que era aquela luz brilhante e bonita, vinda estrebaria?” O Grupo da 3ª
Idade vai nos dizer. Vera Fischer, quem são estes outros animais? Você poderia nos contar,
através de seu lindo canto?

VERA FISCHER toca a música “Na Noite em que Jesus Nasceu”
PSTR – Aquele era um nascimento realmente especial, pensaram os Pastores, os Reis Magos e os
Animais. Quem afinal era esta criança?

PASTORES e MAGOS – Coçam a cabeça, pensativos.
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PSTR – Esta resposta quem nos dá são os anjos! Eles EXALTAM o nascimento da criança no
Presépio, anunciando que ele é o Filho do Deus altíssimo. E aqui estão os anjos do Coral da
Ascensão, tendo como Maestro, o Arcanjo Mto. Josimar Dias da Silva.

ANJOS 01 e 02 se posicionam no alto do altar, atrás do Coral, de maneira altiva e empertigada.
CORAL DA ASCENSÃO se posiciona a frente para cantar “Exaltado”.
PSTR – Mas eles não apenas exaltam o nascimento do Filho de Deus, como também convidam todos
a virem e o conhecerem.

CORAL DA ASCENSÃO canta “Adeste Fidelis”.
PSTR – Todos são convidados a virem à estrebaria de Belém, lugar de encontro com o Filho de Deus,
Jesus Cristo, nosso Senhor. A estrebaria é este Lugar onde todos podem entrar e se sentir em
CASA. É aqui que nos encontramos com Cristo, que o conhecemos e aprendemos dEle e com
Ele. Quem nos atesta isto é o Grupo do Curso ALPHA, através de seu canto!

Lírian mostra as estrofes do Hino 325
07. Canto: “Aqui Você Tem Lugar” (HPD II- 325) - Grupo do Curso ALPHA
PSTR - Luzia Solange Flores Joner, é verdade que podemos aprender de Jesus em sua
estrebaria, através de cursos como o do Curso ALPHA?

Luzia Solange Flores Joner compartilha sua Mensagem
PSTR – Sim, podemos conhecer nosso Salvador, nosso Senhor, pois Ele veio a nós nesta noite de
Natal e queremos agradecer por sua vinda e por seu amor sem tamanho. Quem senão os
pastores norte-americanos, os cowboys cantores, conhecidos como Os Mc’Coys, para nos ajudar
a elevar nossa gratidão até o sétimo céu, através de duas canções bem ao estilo country?!

08. Canto: “Te Agradeço” e _________________ (***) - Grupo Musical “Os Mc’Coys
PSTR – Sim, a vida na estrebaria, a casa de Deus, Lugar onde todos nós podemos nos reunir, é
maravilhoso. Podemos cantar, louvar o nome do Senhor, aprender dele, encontrar-se com os
irmãos e irmãs e ter comunhão solidária com todos. Este é o testemunho do Grupo de Estudo
Bíblico “Arca da Aliança”, que nos brinda nesta noite de espiritualidade com um jogral, pelo
qual nos é revelado a importância do apoio mútuo e da amizade entre amigas existente na casa
de Deus!

09 Jogral: Coroa de Advento - Grupo de Estudo Bíblico “Arca da Aliança”
PSTR – O Grupo de Estudo Bíblico “Arca da Aliança” nos fala da ESPERANÇA representada pelo
verde da Coroa de Advento, esta esperança que nos auxilia nos momentos difíceis da vida. Mas o
que é esta ESPERANÇA realmente? Queremos abrir espaço para o Quarteto da Ana Müller,
que vai nos explicar sobre o significado da Esperança, mediante um jogral das Quatro Velas!

10. Jogral: As Quatro Velas - Pedrinho e o Quarteto da Ana
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PSTR – Advento é ESPERANÇA, é esperar pelo novo, pela vida que se renova, pelo novo
amanhecer, “pois faz escuro, mas eu canto!” Sim, esperamos por um novo amanhecer, que nos
traga nova chance de viver. “Um Novo Amanhecer” é o título do poema escrito pela nossa
poetisa Vera Elen Trentz, que nos declama sua Esperança no nascimento de Jesus Cristo, no
novo ano que se inicia em 2011, o amanhecer de novos tempos.

11. Declamação: Um Novo Amanhecer - Poetisa Vera Elen Trentz
PSTR – Todos nós nos preocupamos com o novo amanhecer, com o novo ano que segue ao
nascimento do menino Jesus, todos nós nos perguntamos sobre o que haveremos de
comer, ou beber; como será este novo ano de 2011? Que aventuras ou desventuras ele
nos reserva? Mesmo esperançosos, o “não saber” nos deixa inseguros com o que
haveremos de viver. Mas o nascimento de Jesus Cristo é exatamente isto: a certeza de que
todas as coisas nos serão dadas, todas nossas necessidades satisfeitas. Não precisamos nos
preocupar. É isto que os anjos cantam sobre a estrebaria a todo pulmão. É isto que o
Coral Angelical da Ascensão, sob a regência do Arcanjo Mto. Josimar Dias da Silva,
acredita e proclama a todos que aqui visitam o pequeno Jesus na manjedoura!

12. Coro: “Deus é Providência” - Coral da Ascensão - Mto. Josimar Dias da Silva
O Quarteto da Ana Müller distribui as velas entre os bancos (3 por banco)
PSTR – Querida Comunidade, esta é a “Magia do Natal”: A certeza de coisas que não se vêem;
A possibilidade de uma criança nascer em meio à palha e num coxo de animais para ser
nosso redentor; A comunhão acalorada de irmãos nesta noite escura; A alegria de crianças
e adultos irmanados pelo pequeno infante na manjedoura. É sobre esta Magia Natalina
que nossa poetisa Vera Elen Trentz vai nos fazer refletir, através de seu poema: “A Magia
do Natal!”

13. Declamação: A Magia do Natal - Poetisa Vera Elen Trentz
Lírian mostra as estrofes do Hino 13 – Noite Feliz
PSTR – Antes que o efêmero termine e passe a Magia natalina, queremos cantar o Hino
Natalino por excelência, à luz de velas, na esperança de que o Espírito que aqui reina nos
acompanhe aos nossos lares durante o tempo de Advento e no novo amanhecer de 2011.
Aliás, os anjos não apenas cantam, eles também tocam harpas celestiais e órgãos de tubo.
Entre nós habita uma anjinha chamada Cátia Elsa Klein, que nos acompanhará com o
canto “Noite Feliz”! Queremos nos levantar!

14. Canto: “Noite Feliz” (HPD I-13) – Cátia Elsa Klein
PSTR – Queremos nos despedir com as Bênçãos de nosso Deus, nos abraçando uns aos outros,
e convidando a todos para nos dirigirmos logo em seguida ao Centro Comunitário “Casa
2000”, onde queremos compartilhar mesas cheias de guloseimas natalinas, aperitivos
deliciosos e bebidas refrescantes. Sejam todos/as bem-vindos à Festa de Advento da
Ascensão!

