Liturgia de Natal1
Preparando o ambiente: O tema central desta liturgia é esperança, utilizamos
nesta liturgia a luz como sinal de esperança. Sugerimos que a mesa litúrgica seja
composta por uma Bíblia, um presépio, alguns elementos que simbolizem a luz;
que pode ser a coroa do advento, 3 vidros transparentes com pisca-pisca dentro
(ou um pequeno abajur ou uma lamparina).

Natal: tempo de esperança
Adoração
Prelúdio: música instrumental ou uma criança cantando a música “Natal do
menino Jesus” (CD Evangelho, convite pra paz, nº 13 - DNTC
http://metodista.org.br/escola-dominical-musicas
Entrada da Bíblia
Acender 1ª. vidro/pisca-pisca
Acolhida: (saúde as pessoas com alegria, convide-as a participar desse tempo de
celebração de Natal. Explique que o Natal é um tempo de renovar a esperança,
pois um menino nasceu, trazendo nova possibilidade de vida e salvação às
pessoas. Ressalte que neste encontro a luz será utilizada como símbolo de
esperança.)
Leitura Bíblica: Isaias 9 .6-7
Oração de Adoração [adoramos a Deus Criador da vida, que envia Jesus Emanuel: Deus conosco - nos convidando a viver em alegria e esperança].

Toda Gloria seja a Ti, ó grande Deus, pelo Teu filho Jesus, luz em meio às
trevas e esperança do mundo, a quem Tu envias para libertar a terra inteira.
Junto aos anjos cantores, permite-nos louvar Teu nome. Por Jesus Cristo,
Senhor nosso. Amém. (Luiz Carlos Ramos)
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Oração de adoração

Cânticos de Adoração:
Ó vinde fiéis - nº 8, Hinário Evangélico
Vim para adorar-Te - https://www.youtube.com/watch?v=RyhfE_Rs7DM

Confissão
Leitura Bíblica: Mateus 1.18-20
[José precisou dormir, se aquietar, “conversar com o travesseiro” para entender o
que estava acontecendo e qual era o seu sentimento diante da situação que
estava enfrentando]
Momento de oração silenciosa [pedimos perdão pelos momentos que deixamos
os sentimentos de desconfiança, raiva, decepção, medo, etc., tomar conta das
nossas atitudes]
Oração de confissão
Leitura comunitária: Poema “Confesso-Te”2
Confesso-Te,
Querido Deus, Pai e Mãe.
Às vezes nossos olhos não são mansos,
não veem os jardins, as fontes, as crianças,
a lua, o pôr-do-sol, os gestos de ternura,
as mãos solidárias...
Pai de bondade,
acolhe-nos quando não acolhemos;
E oferece-nos Teu colo,
mesmo quando nos fechamos aos nossos irmãos e irmãs.
Porque só Tu és Amor e Compaixão. (Paulo Roberto Rodrigues)
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Declaração de Perdão
Acender o 2º vidro/pisca-pisca
Leitura Bíblica: Mateus 1. 21 -24 - “Ela dará à luz um filho e lhes porás o nome
de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles.” (v.24)
“Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua
mulher” [ressaltar a atitude de José de enfrentar seus sentimentos e obedecer a
ordem do Senhor, aceitando o desafio do acolhimento]

Louvor
Leitura responsiva: Lucas 2.8-14 [louvamos pelas boas novas de alegria – Jesus
nasceu]
Momento de Ofertório Ofertamos a nossa vida, nosso tempo, nossa alegria e
nosso trabalho.
Acender as velas da coroa do advento (lilás), a cada vela acesa falar o motivo da
nossa oferta: 1ª vela (ofertamos a nossa vida); 2ª vela (ofertamos o nosso tempo);
3ª vela (ofertamos a nossa alegria); 4ª vela – (ofertamos o nosso trabalho).
Contemplar as várias faixas etárias ao chamar as pessoas para acender as velas].

Cânticos de louvor
Natal – nº 11- Hinário Evangélico
Nome sobre todo nome- https://www.youtube.com/watch?v=6HcMEtbb5mQ
Apresentação crianças (jogral e música)

Edificação
Acender o 3º vidro/pisca-pisca
Texto Bíblico: Lucas 2.15-20 [todos os que ouviram se admiraram das cousas
referidas pelos pastores - valorizar a importância do testemunho].

Dedicação e Envio
Cântico: Que a luz de Cristo brilhe (CD Criativando, faixa nº 7 – IMRR)
<http://metodista.org.br/escola-dominical-musicas>
Leitura do Poema “Criança”3 - acender a 5ª vela da coroa do Advento, ou
entregar uma lanterna para as crianças presentes e pedir para que acendam,
enquanto faz a leitura do poema. Este será o sinal da nossa esperança e
compromisso com o acolhimento a todas as crianças]

Criança
Alegria, energia,
Brincadeiras e festança.
Toda criança precisa
De um pouquinho dessa dança.
Um colinho, um denguinho,
Isso é muito gostoso!
E para as crianças
É algo precioso.
Um carinho, um olhar,
Poder ouvir e tocar.
Como adultos precisamos notar
Que uma criança é um sinal,
De que Deus, na terra, está a brilhar. (Elaine Cezar)
Cântico de envio: Sonda-me - https://www.youtube.com/watch?v=PO0iG6mNXVs

Oração Final
Benção
“O senhor te abençoe. Ele encha teus pés com dança e teus braços com poder;
teus olhos com sorrisos, teus ouvidos com música e tuas narinas com aromas.
Ele encha tua boca com júbilo e teu coração com alegria. Ele te dê forças para
serdes um reflexo da esperança". (Benção Africana)
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