Comunidade Evangélica de
Confissão Luterana da Ascensão

CULTO de
Véspera de Natal
A ESTRELA GUIA
“Eis que vieram do oriente a Jerusalém uns magos; e ao verem a estrela, regozijaram-se com grande alegria. E entrando na estrebaria, viram o menino com Maria sua mãe e,
prostrando-se, o adoraram; e abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas: ouro, incenso e mirra!” (MT 2.1,10-11)

24 de Dezembro de 2010

LITURGIA DE ENTRADA

MENSAGEM: Os três Reis Magos e seus Presentes!

PRELÚDIO: CANNON (Saxofonista Gustavo A. Müller)

CANTO E OFERTA: SURGEM ANJOS (HPD I-20)

ACOLHIDA: “E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as

1. Surgem anjos proclamando: Paz na terra e a Deus louvor!
Anunciam, jubilando: Eis, nasceu o Salvador!

principais cidades de Judá; porque de ti sairá o Guia que há de apascentar o meu
povo de Israel!” (Mateus 2.6)

CANTO: EU VENHO A VÓS DOS ALTOS CÉUS (HPD I-15)
1. Eu venho a vós dos altos céus, / trazendo anúncio bom de Deus;
da boa nova hei de cantar, / quero exaltar e jubilar.
2. Menino lindo vos nasceu, / Maria foi que à luz o deu;
é tão pequeno, terno e bom! / Cantai louvor em claro tom!
3. É Cristo, Deus, nosso Senhor, / liberta-vos de toda a dor;
vem mesmo para vos salvar / e do pecado vos livrar.
VOTO INICIAL: Em nome do Deus Pai que vem a nós; em nome do
Filho Emanuel, Deus conosco; e em nome do Espírito Santo, a Estrela
que nos guia pelas estradas da vida.
4. Felicidade singular / o Pai vos soube preparar:
Jesus vos traz a salvação / de sua celestial mansão.
5. Vede, ó pastores, os sinais: / Assim o Salvador achais:
Na pobre manjedoura jaz / o eterno Príncipe da Paz.
6. Ó vinde todos jubilar, / com os pastores adorar.
Olhai o que Deus Pai nos deu: / O bem-amado Filho seu.
CONFISSÃO DE PECADOS E ABSOLVIÇÃO
7. Ó sê bem-vindo, meu Senhor! / Não desprezaste o pecador!
Tu vens comigo aqui sofrer: / Como é que eu posso agradecer?
8. Louvor e glória ao Pai no céu, / que o Filho amado ao mundo deu!
Os anjos jubilando estão, / nos cantam ano novo e bom.
ORAÇÃO DO DIA

LITURGIA DA PALAVRA
TEXTO BÍBLICO: Mateus 2.1-23 (Nady Klagenberg)
MÚSICA MEDITATIVA: JESUS, ALEGRIA DOS HOMENS

/:Glória in excelsis Deo!:/
2. Vão alegres os pastores ver o Menino celestial,
e acrescentam seus louvores ao louvor angelical.

/:Glória in excelsis Deo!:/
3.Berço rude lhe foi dado, mas do céu lhe vem louvor.
Tanto Deus nos tem amado que se inclinou ao pecador.

/:Glória in excelsis Deo!:/
4. Povos todos, adorai-o: “Glória a Deus” também dizei!
Vossas vidas entregai-lhe; ele é Cristo, o grande Rei.

/:Glória in excelsis Deo!:/
CREDO APOSTÓLICO

LITURGIA DE SAÍDA
ORAÇÃO GERAL DA IGREJA E PAI NOSSO
BÊNÇÃO E ENVIO
CANTO FINAL: NOITE FELIZ (HPD I-13)
1. Noite Feliz, Noite Feliz! O Senhor, Deus de amor,
pobre e humilde nasceu em Belém. No presépio, Jesus,
nosso bem, dorme em paz celestial, dorme em paz celestial
2. Noite Feliz, Noite Feliz! Ó Jesus, Deus da luz,
quão afável é teu coração, que vieste nascer nosso irmão,
e a nós todos salvar, e a nós todos salvar.
3. Noite Feliz, Noite Feliz! Eis que no ar vêm cantar
aos pastores os anjos dos céus, anunciando a chegada de Deus,
de Jesus Salvador, de Jesus Salvador.
POSLÚDIO: CANNON
Organista: Cátia Elsa Klein
Saxofonista: Gustavo Arthur Müller

