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LITURGIA DE ENTRADA
(Só Coro)
VERSO INICIAL – “Louvai ao Senhor! Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor na
assembléia dos santos!” (SL 149:1) O Salmista convida a todos para Cantarmos um cântico novo,
louvando ao Nosso Senhor na Assembleia dos Santos!
SAUDAÇÃO INICIAL – Com este versículo queremos dar as Boas-Vindas a todos nós, santos,
desejando que este culto ao Senhor seja repleto de cânticos novos que alegram o Espírito de
Nosso Senhor. Temos entre nós o Coral da Ascensão e a Orquestra Experimental
Contemporânea Liberato que, sob a Regência do Maestro Josimar Dias da Silva, irão nos
brindar e nos auxiliar neste Culto de Louvor a Deus, mediante um Culto Concerto.
SAUDAÇÃO TRINITÁRIA – Sim, este é um Culto Concerto. E queremos oferecê-lo a este
Deus que nos abençoa com sua Graça; a Jesus Cristo, que nos salva pela Cruz; e o Espírito
Santo, que nos congrega para louvarmos a vida plena que nos dá.
CONFISSÃO E ABSOLVIÇÃO DE PECADOS – Temos, contudo, falhado em louvá-lo. Não
temos cantado cânticos novos, apenas reclamado e duvidado de sua presença e conforto
constante. Temos nos calado, ao invés de proclamado seu Senhorio. Portanto, temos
transformado nossa realidade em pesar. Assim, queremos nos colocar de pé, aqueles e aquelas
que podemos, para confessar em silêncio nossa culpa. O Coral vai nos auxiliar com o Cântico
“Deus é Providência”!, pois Ele provê também perdão aos nossos pecados!
01. Deus é Providência
GLÓRIA IN EXCELSIS – Deus nos perdoa e provê vida em abundância a todos que
professam verdadeiramente sua fé no Seu Senhorio! Queremos nos assentar e dar Graças a
Deus, mediante este Canto de Agradecimento: Deus é Exaltado!
02. Ele é Exaltado

LITURGIA DA PALAVRA
(Só Orquestra)
ORAÇÃO DO DIA – Assim, assentados, queremos orar: “Senhor, Deus da Música, da Alegria,
e de vivos! Tua criação é maravilhosa. Deste-nos ouvidos que se deleitam com o som da
natureza; deste-nos olhos que admiram as cores de Tua grandeza. Deste-nos membros flexíveis e
hábeis que logram sacar sons melodiosos de instrumentos feitos de material de Tua própria
criação. Que mundo Maravilhoso Tu nos deste: É realmente um mundo lindo de se viver!
Amém!”
03. What a Beautiful World
LEITURA DO TEXTO BÍBLICO: SALMO 148 – Queremos ler o Salmo 148, convido para
abrirmos nossas Bíblias e escutarmos o texto, ao som da Ária da 4ª Corda de Sebastian Bach:
04. Ária da 4ª Corda (Bach)
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SL 148:1 Louvai ao Senhor! Louvai ao Senhor desde o céu, louvai-o nas alturas!
SL 148:2 Louvai-o, todos os seus anjos; louvai-o, todas as suas hostes!
SL 148:3 Louvai-o, todas as estrelas luzentes; louvai-o, sol e lua!
SL 148:4 Louvai-o, céus dos céus, e as águas que estão sobre os céus!
SL 148:5 Louvem o nome do Senhor; pois Ele deu ordem, e logo foram criados.
SL 148:6 Também os estabeleceu para todo sempre; e lhes fixou um limite que não pode
ser ultrapassado.
SL 148:7 Louvai ao Senhor desde a terra, vós, monstros marinhos e todos os abismos;
SL 148:8 fogo e saraiva, neve e vapor; vento tempestuoso que excuta a sua palavra;
SL 148:9 montes e todos os outeiros; árvores frutíferas e todos os cedros;
SL 148:10 feras e todo o gado; répteis e aves voadoras;
SL 148:11 reis da terra e todos os povos; príncipes e todos os juízes da terra;
SL 148:12 mancebos e donzelas; velhos e crianças!
SL 148:13 Louvem o nome do Senhor, pois só o Seu nome é excelso; a sua glória é acima
da terra e do céu.
SL 148:14 Ele também exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, este
povo que lhe é chegado. Louvai ao Senhor!
CANTO DE LOUVOR! – Em resposta a este desejo de Nosso Senhor, queremos ouvir uma
Música de Alegria, pois é isto que alegra o coração de nosso Senhor, quando seus filhos e filhas
vivem em viva e entusiástica irmandade!
05. Obla di Obla da (Beatles)
MENSAGEM: Cristo Nasceu Entre Nós! – A melhor coisa que nos foi dado é a possibilidade
de vivermos em abundância. E sabe quem nos permite isto? Nosso Senhor Jesus Cristo, que nos
nasceu em Belém, neste dia 25 de dezembro. Ele é a luz que ilumina nossa escuridão; Ele é a
verdade que nos liberta; Ele é a nossa direção; Ele deixa a sua porta aberta! Basta que aceitemos
o convite de entrar pela porta estreita e seguirmos seus passos! Eis aqui o mistério no qual
queremos meditar sob a melodia do Quarteto: “Existe um tesouro enterrado na alma de cada
um aqui...”
06. Quarteto (Fragments of Memories de Nobuo Uematsu)
CRISTO HUMANO: Encarnado! – Como confessa João, o Evangelista, Ele é Deus encarnado,
Deus que se fez homem e habitou entre nós. Jesus viveu entre nós e não usou de sua natureza
divina, enquanto aqui viveu. No deserto foi tentado, mas não ousou chamar seus anjos; pelos
fariseus foi injustamente acusado, mas não revidou com raios e trovões; na Sexta da Paixão,
sofreu martírio e morreu pregado na Cruz, mas não fez uso de seus recursos transcendentais.
Ele viveu normalmente como qualquer humano: Isto é encarnação de Deus! Ser Deus, mas
viver e sofrer segundo os recursos de sua criação. Jesus ensinou, como qualquer um dentre nós
o pode fazer; Jesus curou, assim como qualquer um dentre nós o pode fazer. Isto é encarnação!
Esta é a Boa Nova, que nós podemos, pois temos os recursos dados pela criação de Deus em
nós. Por isto, queremos escutar uma música bem popular, nada sagrada, símbolo da encarnação
do sagrado na cultura brasileira. Pois somos Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil:
07. Chorinho Didático
CRISTO DIVINO: SENHOR (Kyrie)! – Por que obedeceu a seu Pai do alto e não fez uso de
suas capacidades celestiais, Jesus foi ressuscitado e elevado aos céus e tornado Senhor sobre
todos nós! Isto é o que a Palavra Kyrie quer expressar: Jesus é também Divino, o Cristo que nos
abençoa com dádivas celestiais; tal como esta música de John Leavitt: Kyrie!
08. Kyrie (John Leavitt)
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BODAS DE PRATA – Quando entregamos nossas vidas ao Senhorio de Jesus Cristo,
encontramos sentido de ser e de viver, seja esta entrega individual, ou matrimonialmente.
Queremos então comemorar a Bodas de Prata do casal ________________________, que a 25
anos entregou sua união diante do altar de Deus!

Rito das Bodas de Prata
(Depois do Rito): Todo casal tem uma música especial. Isto por que a música tem este poder de
enlaçar pessoas, motivando-as numa mesma direção. Queremos ouvir a música Anna Júlia, do
Grupo Los Hermanos, que conta as vivicitudes de um casal, desde o namoro, até a vida adulta,
sempre felizes e unidos, tendo no outro o companheiro constante de caminhada!
09 Anna Júlia (Los Hermanos)

LITURGIA DE DESPEDIDA
(Coro e Orquestra)
CONFISSÃO DE FÉ! – Queremos agora, assim levantados, aqueles que podem, confessar a
nossa fé, segundo o canto deste que é o Hino Luterano por excelência, auxiliados tanto pelo
Coral, quanto pela Orquestra:
10. Deus é Castelo Forte e Bom (HPD I-97)
ORAÇÃO GERAL DE TODOS OS SANTOS – Queremos nos assentsar, por favor. A oração
Geral é uma oração de intercessão. Queremos interceder por todos aqueles que não lograram
ainda perceber Jesus Cristo encarnado em suas vidas. Queremos focar em nossas mentes
aquelas pessoas que gostaríamos de convidar para fazer parte desta comum irmandade. O coral
e a orquestrsa nos darão o tom, mediante a música Adeste Fidelis, que significa este convite para
que todos se acheguem à presença de Jesus Cristo, Nosso Senhor!
11. Adeste Fidelis
SHALOM! O ABRAÇO DA PAZ! – Como irmãos e irmãs, queremos nos abraçar, nos
desejando a Paz de Cristo, mediante a palavra Shalom, tendo como fundo musical a música
motivadora “Natal”, que significa este nascimento diário de Jesus Cristo dentro de nossas vidas.
12. Natal
BÊNÇÃO – Queremos receber a Benção de Deus, assentados, através da sonoridade vocal e da
repercussão instrumental das notas do Glória, regidas pela batuta do Maestro Josimar Dias da
Silva.
13. Glória
ENVIO – Por fim, Deus nos quer enviar ao mundo, para que anunciemos a todos que Cristo
nos nasceu, na pequena cidade de Belém, proclamação feita e intermediada pelo nosso modo
de ser, pelas nossa alegria espontânea e cativante. Por isto, nada melhor do que sermos enviados
segundo a Alegria da Óde de Ludwig van Beethoven, lapidada em sua Nona Sinfonia, em seu
último movimento! Amém!
14. An die Freude (Tema da 9ª Sinfonia de Beethoven)

