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Tema:   Deus nos dá:  PERDÃO, VIDA E SALVAÇÃO  

(Forma on-line ou presencial: Distribuir as mensagens para homens, mulheres, jovens 

e crianças para que gravem em vídeos as mensagens. Pastor atua como em culto on-

line. Desta forma, o programa fica à disposição para que as pessoas possam assistir 

quando quiserem, como os cultos on-line. A ideia é que as pessoas locais façam parte) 

(Colocar fundo musical natalino de acordo com a disponibilidade de cada congregação) 

PASTOR: Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém.  

Alegrai-vos no Senhor em todas as situações. Este ano foi um ano com muitas 

surpresas e inovações. Sendo assim, tivemos que inovar também para levarmos a 

Palavra de Deus para as pessoas. O lema da igreja que iniciou no primeiro domingo de 

advento é: Recebemos e compartilhamos perdão, vida e salvação. Uma mensagem 

sempre presente para ser anunciada às pessoas. Todos nós precisamos de perdão e ele 

nos dá vida e salvação. Temos este ato concreto no batismo quando recebemos a fé 

em Cristo e na Santa Ceia, onde recebemos o corpo e o sangue de Cristo e a certeza do 

perdão dos nossos pecados. Todos estes acontecimentos em nossa vida nos deixam 

muito felizes por isso cantamos:  

 

HINO- Felicíssimo, contentíssimo (Hinário Luterano. N. 15) 

1- Felicíssimo contentíssimo, tempo santo de Natal! 

Amor profundo salvou o mundo. Alegrai-vos, alegrai-vos, ó cristãos. 

 

2- - Felicíssimo contentíssimo, tempo santo de Natal! 

O Rei da glória trouxe a vitória! Alegrai-vos, alegrai-vos, ó cristãos. 

 

3- Felicíssimo contentíssimo, tempo santo de Natal! 

Coros divinos cantam seus hinos! Alegrai-vos, alegrai-vos, ó cristãos. 

(O du frölhich. Letra: Johannes Daniel Falk, 1819; trad. Anônimo.  Música: Melodia 

Siciliana, 1788 através de Johann Gottfried Herder, 1807). 

 

(Gravação ou se conseguir presencial –  sugiro falar a seguinte mensagem).  

 

(HOMEM) Com alegria em nossos corações reconhecemos que Deus criou o homem 

em santidade. No entanto, ele desobedeceu e sua desobediência gerou o pecado que 

acompanha todos os seres humanos. Mas Deus em seu infinito amor prometeu enviar 



o Salvador do Mundo. Quatro mil anos passaram até a promessa ser cumprida. Como 

se cumpriu?   

 

(MULHER) Hoje podemos compartilhar como Deus cumpriu com sua promessa. 

Lembremos que depois da promessa feita por Deus em mandar um Salvador ao 

mundo, muito tempo passou. Quatro mil anos até que chegou o dia maravilhoso e 

uma notícia maravilhosa anunciada por pessoas escolhidas por Deus. Hoje eu e os 

demais participantes fomos escolhidos para lembrar que CRISTO É PARA TODOS. Sem 

distinção. TODOS. Vamos relembrar através do relato do evangelista Lucas capítulo 2 

do seu Evangelho. 

 

 

(JOVEM)  Naqueles dias, foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda 

a população para recensear-se. Este foi o primeiro recenseamento feito quando 

Cirênio era governador da Síria. Sim. O Governo queria contar a população. 

 

(Sugiro que entre as falas e nas falas tenha um fundo musical para dar mais beleza às 

mensagens)  

 

(Vídeo com outro jovem – Vestido de soldado, com um pergaminho na mão) 

 

Povo de toda a Judéia, vocês devem ir a sua própria cidade.   

Para fazerem o recenseamento vindo de todos os lugares 

Cada um com sua família deve ir, não importava a idade, 

Este decreto movimentou as pessoas tirando-as de seus lares.  

 

(MOÇA) Todos foram para a cidade de origem para serem contados. 

José e Maria foram, pois todos tinham que ser registrados.  

José subiu da Galileia, da cidade de Nazaré para a cidade de Belém. 

Uma distância de 110 quilômetros em cima de jumentos e a pé  

José era da família de Davi. Maria sua esposa foi também. 

Ela estava grávida e diante de toda esta situação mostrou sua fé 

 

FUNDO MUSICAL 

 

JOVEM  ( se quiser pode falar em dupla) 

Uma viagem longa e com grande expectativa 

Quais eram as perguntas ao chegarem a Belém? 

Onde deviam ficar para descansar?  

Quem podia dar um lugar? 

Esta procura estava cansativa.  



Muita gente para hospedar também.  

E agora, José? O que fazer? Continuar procurando. 

Eles sabiam que Deus os estava amparando.  

 

(CRIANÇA) 

Maria e José procuraram muito e tudo estava lotado 

Mas um hospedeiro deu-lhes um lugar 

Uma estrebaria era o lugar destinado 

Em meio a animais tiveram que ficar.  

(Pode colocar um quadro de Maria e José na estrebaria ou se for presencial eles vão 

até a estrabaria) 

Narrador: Se este acontecimento fosse hoje, o que iríamos visualizar? Em meio a 

Pandemia quem iria hospedar? Reflitamos: como nós faríamos? 

 

(Fundo musical)  

Nesta estrebaria um milagre aconteceu 

O tempo se cumpriu e Jesus nasceu 

Colocado em uma manjedoura eis Jesus 

O milagre que veio iluminar com sua luz 

 

Por isto podemos hoje cantar  

E com todos os fiéis relembrar.  

 

 

(Primeira estrofe do hino 36 - OH! VINDE, FIÉIS. Hinário Luterano)  

 

1- Oh! vinde, fiéis, triunfantes alegres, 

Sim, vinde a Belém já movidos de amor; 

Nasceu vosso Rei, lá do céu prometido. 

 Alegres adoremos, alegres adoremos, alegres adoremos a nosso Senhor! 
(Adestes fidelis. Letra- anônimo, séc. XVIII;trad.(port) Theodoro Houston, 1881; mus: John F. Wade, 

c.1711-1786; arr. The Hymnal, 1940 (Lc. 2.14_). 

 

(Narrador) 

Jesus é Rei, mas entre os animais veio nascer 

Sem alardes humanos para este fato registrar 

Mas foram simples pastores que primeiro vieram saber. 

Anjos e não homens foram para eles cantar 

Anunciando a boa nova que até hoje nos traz alegria 

E vamos compartilhar com muita sabedoria 

Com fé e confiança poder também louvar 

Podendo com isso com os anjos relembrar  



 

(Se não quiserem cantar podem recitar este hino) 

Hino – SÊ NOS BEM-VINDA, NOITE SEM PAR.- 569- HL 

1- Sê-nos bem-vinda noite sem par, 

Trazes encantos a cada lar:  

Todos os crentes com fé e amor, 

Hoje proclamam o teu louvor. 

 

2- Trevas pairavam sobre Belém, 

Eis que uma luz de súbito vem. 

Anjos proclamam aos homens paz, 

paz que somente Cristo nos traz. 

 

3- Eis que nasceu-nos o Salvador 

Perto, em Belém: Jesus, o Senhor 

Hoje esta nova celestial 

Traz alegria ao nosso Natal. 
(Sei uns wolkommen, helling Nacht. Letra: Canção natalina alemã, sec. XIX; trad. Leonido Krey, 1950. 

Música: Melodia Alemã. Letra e música: Domínio público.) 

 

(CRIANÇA) 

Que lindo o canto que nos faz sorrir 

Queria estar lá para conferir 

Vendo os anjos e os pastores 

E todos os seus louvores. 

 

NARRADOR (aqui é interessante fazer a gravação em frente a uma estrebaria. Ou 

colocar de fundo. Se for presencial pastores caminham até a estrebaria)  

 

Pastores nos campos das ovelhas cuidavam  

E de repente uma luz gloriosa iluminou o lugar 

Os pastores ouviram o que os anjos cantavam 

Um anjo disse: Não tenham medo! Boa notícia eu vim dar 

Estou aqui para contar que nasceu o Salvador. 

Para o povo isto é motivo de grande alegria. 

Pois se cumpriu a profecia do Deus de amor. 

Uma criancinha em volta em panos, vão encontrar 

Deitada em uma manjedoura numa estrebaria. 

 

NARRADOR (Jovem- homem- mulher – adolescente) 

 

Mesmo espantados com tão lindo canto 



Resolveram conferir; foram até Belém e encontraram 

Um menino envolto em panos e em uma manjedoura deitado. 

Viram uma mãe feliz, um pai contente e atento.  

Os animais ao seu redor: tudo como os anjos falaram. 

Maria guardava todas as coisas em seu coração. 

Ficava pensando em tudo o que ouviu com muita atenção. 

 

HINO- QUERO IR COM OS PASTORES- 547- HL 

 

1- Quero ir com os pastores 

Dar ao Salvador louvores, 

Ao meu santo e bom Jesus, 

Que em Belém viu hoje a luz. 

 

2- Vou cantar com anjos santos 

Em louvor a Deus meus cantos, 

Pois aos homens sempre traz 

Vida, salvação e paz. 

 

3- Com Maria, pois, eu quero 

Bem guardar milagre vero: 

Deus ao mundo tanto amou, 

Que seu filho enviou. 

 

4- Ó Jesus, que és meu desejo, 

Teu Natal assim festejo: 

Entra no meu coração 

Faze nele habitação. 

(Mit den Hirten willich gehen. Letra: Karl William Quandt, 1880; trad. Anônimo. Música: August Dietrich 

Rische, 1885; arr. Klaus Heizmann, n. 1994. Lc.2.19; Jo 3.16) 

(Se não quiserem cantar podem falar o hino com um fundo musical ou pegar do 

youtube com imagens) 

 

Os pastores voltaram para os campos de onde tinham vindo 

Cantavam hinos de louvor por tudo que haviam visto e ouvido. 

Isto gerou uma imagem na mente destes pastores e isso falavam 

Sobre a boa notícia que vivenciaram a todos que encontravam 

Ainda hoje visualizamos imagens do nascimento de Jesus 

Uma lembrança para que as pessoas saibam que Ele é luz.  

 

Com todas estas notícias temos a certeza do grande amor 



De Deus pela humanidade e que mandou o Salvador 

Sendo assim podemos deste amor lembrar 

E com alegria poder sempre cantar. 

 

HINO – DEUS TEM AMADO- 550- HL 

 

1- Deus tem amado o mundo inteiro,  

Deus tem amado também a mim! 

 Torno a dizer: Deus tem amado 

 Deus tem amado também a mim. 

2- Achei-me preso em vil pecado 

Achei-me preso, sem salvação 

Torno a dizer: Deus tem amado 

 Deus tem amado também a mim. 

 

3- Jesus querido me foi mandado 

Jesus querido salvou-me a mim. 

Torno a dizer: Deus tem amado 

 Deus tem amado também a mim. 

4- Jesus tornou-se por mim culpado 

Jesus tornou-se meu Salvador. 

Torno a dizer: Deus tem amado 

 Deus tem amado também a mim. 

5- A ti louvores, amor eterno, 

A ti louvores eu cantarei 

Torno a dizer: Deus tem amado 

 Deus tem amado também a mim. 

(Gott ist die Liebe. Letra: August Rische, 1819; trad. Frederico Strelow, 1888-1946. Música: Melodia da 

Turinga, Alemanha, 1840; arr. All God”s People Sing, 1992. (Jo. 3.16). 

 

 

Deus ama os seres humanos em toda a sua essência  

Sim, Jesus veio ao mundo cumprir a promessa de ser o Salvador.  

Dar o perdão a todos os que se arrependem em sua consciência 

O perdão de Jesus nos traz vida e salvação com Deus de amor. 

 

Deus vem a nós por sua palavra que nos agrada 

Em devoções e leitura da Bíblia Sagrada 

Neste contato com a palavra de Deus 

O Espírito Santo fortalece os seus. 

 

Deus continua abençoando cada lar 



Para que todos possam continuar 

O perdão de Deus anunciar 

A todo o pecador arrependido dá salvação 

E o consolo no seu perdão.  

 

Com certeza temos de Deus o seu amor  

E todos são chamados para anunciar 

Para compartilhar e vivenciar 

O perdão de Jesus nosso Salvador.  

 

Por isso podemos dizer ou cantar: 

HINO: Oh! VINDE, MENINOS - 555- HL 

 

1- Oh! Vinde, meninos, não falte ninguém 

Correi ao presépio da gruta em Belém, 

E vede o presente sublime que Deus 

Na noite feliz nos envia dos céus. 

 

2- Oh! Vede deitado do mundo áurea luz,  

Criança divina, que é Cristo Jesus; 

Em faixas envolto, eis o Filho de Deus, 

Mais meigo e formoso que os anjos dos céus. 

 

3- Maria e José, enlevados estão, 

Pastores humildes, em grata oração; 

E os anjos alegres entoam louvor 

Com voz jubilosa a Jesus Salvador. 

 

4- De joelhos, meninos, de joelhos orai, 

As mãos para prece sincera elevai; 

Uni vossas vozes com santo fervor 

Ao coro dos anjos, louvando ao Senhor! 

 
(ihr Kinderlein, kommet. Letra: Johann Christoph Friederich von Schmid, 1798; Trad. Theophil W. Striet, 

1889-1965, alt. Música: Johan Abraham Peter Schulz, 1794) 

 

Meninos e meninas podem celebrar 

E anunciar Jesus o Salvador 

Seu perdão e seu amor relatar 

A seus amigos e parentes com amor. 

 

Jovens em todo seu vigor proclamam 



Perdão vida e salvação que por Jesus nos é dado 

Podem fazer isto porque de Deus receberam 

E neste compartilhar muitas almas encaminhar 

Para Deus que recebe a cada pecador arrependido 

Prometendo amor, perdão a todo que é encontrado. 

Diante de tão grande amor Deus espera que eu seja agradecido.  

 

HOMEM 

Diante de Deus e do mundo eu quero brilhar 

Seu amor proclamar, no meu trabalho e no lar 

Muitas almas a Cristo encaminhar 

Para todos um dia no céu irem morar 

 

MULHER 

Com todo o meu ser e todas minhas ocupações 

Tenho a certeza do amor e proteção 

Que recebo do meu bom Deus em todas as situações 

Por isso, quero aqui dizer que em Jesus tenho salvação. 

 

JOVEM   

Sou um pouco jovem mais sei o grande valor 

Que tenho em Jesus o meu Salvador 

A fé que tenho em meu coração 

E agradeço a Deus pela minha redenção. 

 

CRIANÇA 

Quero de Jesus mais aprender 

Para dele poder melhor falar 

Todos precisam Jesus conhecer 

E pela Palavra a fé aumentar.  

 

Digo a todos vocês que aqui estão, 

Não deixem de compartilhar 

O perdão, vida e salvação, 

Que Jesus dá durante nosso caminhar. 

 

MENSAGEM DO PASTOR –  Sugestão de tema: Recebemos e compartilhamos perdão, 

vida e salvação. 

 

Oração pelo pastor 

 



Pai nosso e bênção.  

 

TODOS:  

Mais uma vez estamos a festejar 

O nascimento do nosso Salvador 

Como é bom poder compartilhar 

Que Jesus Cristo é de todos Redentor. 

 

Vamos todos agora cantar 

A música que no Natal não pode faltar 

Noite Feliz! Noite Feliz seja hoje e sempre. 

Digamos com voz bem forte: AMÉM.  

 

HINO- NOITE FELIZ- 560 – HL. 

1- Noite Feliz! Noite Feliz! 

O Senhor, Deus de amor. 

Pobrezinho nasceu em Belém 

Eis na lapa Jesus nosso bem! 

 Dorme em paz, ó Jesus! 

 Dorme em paz, ó Jesus! 

 

2- Noite Feliz! Noite Feliz! 

Eis que no ar vem cantar 

Aos pastores os anjos dos céus, 

Anunciando a chegada de Deus.! 

 De Jesus Salvador 

 De Jesus Salvador! 

 

3- Noite Feliz! Noite Feliz! 

Oh! Jesus, Deus da luz, 

Quão afável é teu coração 

Que quiseste nascer nosso irmão. 

 Para a todos salvar! 

 Para a todos salvar! 

(Stille Nacht, helling Nacht! Letra: Franz Joseph Mohr, 1816;trad. 1ª versão- Pedro Sinzig, c. 1912; 2ª 

versão – Anônimo.  Música: Franz Xaver Gruber, 1818; arr. Tradicional . Hebreus 2.14,17) 

 


