
As Três Árvores

NATAL 2019

“Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque 

visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e 

poderosa salvação”  Lucas 1.68 



As Três Árvores
1. Saudação e acolhimento 

2. Invocação

Iniciamos em nome de Deus Pai, Filho e

Espírito Santo, um só Deus em três Pessoas.

Amém.



As Três ÁrvoresO Natal de Cristo

Lucas 2.1-7



As Três Árvores4. Oração (Todos).

Obrigado, Senhor, pela oportunidade de celebrarmos o

Natal, quando podemos refletir sobre o nascimento de

Jesus para nos salvar. Dá-nos o teu Espírito Santo, para que

te adoremos com fé e gratidão.

Ajuda-nos para que nossa alegria de Natal seja o Menino

Jesus e que teu nome seja lembrado e adorado. Ensina-nos

a dedicar a nossa vida a ti.

Faze o verdadeiro Natal acordar em cada coração.

E ajuda-nos a comemorar o Natal por toda a nossa vida.
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Louvor, honra e glória prestamos a ti, Senhor Jesus, 

nosso amado Deus Salvador! Com os anjos 

magnificamos o teu nome, dizendo: 

“Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra 

entre os homens a que ele quer bem”. Adoramos e 

louvamos-te por trazeres a salvação a todos nós. Dá-

nos a alegria da tua permanente presença entre nós e 

abençoa este momento de devoção. Ouve-nos por teu 

amor. Amém.





Natal! Natal! Natal! Natal!
Cristo nasceu, nosso Rei divinal!



2. De repente, eis que no céu 
bela estrela surgiu,
e no Oriente se alteia  
com raro fulgor;
veio à terra qual clarão, 
que no céu reluziu
muitas noites ainda, 
em fulgente esplendor.









5. Tal estrela apareceu 
e os reis magos guiou;
pela estrada a Belém, 
rumo certo os conduz,
e chegando ali, por fim, 
eis a estrela parou
mesmo acima da casa 
em que estava Jesus.









7. E com eles vamos nós, 
com sincero fervor,
tributar homenagem 
a quem nos amou,
adorar de coração 
o supremo Senhor
que, morrendo na cruz, 
nossas almas salvou!
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Leitura do Salmo 98



18 - DEUS TEM AMADO



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.
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Reflexão: Salmo 98. 

Texto base: “Com amor e fidelidade, ele cumpriu a sua 

promessa ao povo de Israel” (v. 3).



20 - SOAM TÃO MEIGOS SINOS













As Três ÁrvoresOração

O – Ó Deus, Pai de Nosso Senhor Jesus, por tua graça 

comemoramos novamente o Natal de Cristo. Viemos à Tua 

presença com santo júbilo por teres dado glorioso 

cumprimento às tuas promessas, legadas aos nossos 

antepassados após a queda em pecado, aos patriarcas, aos 

profetas e ao povo de outrora, que ansiava pela salvação de 

Israel.

Todos – Agora temos paz com Deus e acesso ao Pai das 

Luzes. 

O – Chegaste a ser Filho do Homem para que nós fossemos 

feitos filhos de Deus. Concede-nos fé singela para que te 

adoremos em tua humilhação.
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Todos – Ensina e fortalece-nos com as palavras da

Vida, para que cresçamos no amor a ti e aos

nossos semelhantes. Ensina-nos a amar, assim

como tu nos amaste.

O – Sê nossa luz nas trevas, nosso Provedor e

Conselheiro. E, assim como tu desceste do céu à

terra para nos redimir, assim tenhamos força –

com a tua força e graça – para subirmos da terra

ao céu para te glorificar.
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Todos – Ó Espírito Santo, glorificamos-te pelo

teu conforto e tua orientação. Induze nossos

corações a meditar devotamente no sublime

mistério do nascimento de Jesus.

O - Dá-nos oportunidades para compartilharmos

a maravilhosa mensagem da salvação a muitas

pessoas, pois Jesus veio ao mundo para ser

“Cristo para todos”!
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Todos – Ajuda-nos para que, pela fé, nos

apeguemos ao Redentor como nossa maior

dádiva e presente nesse NATAL. Em nome de

Jesus. Amém.

Pai Nosso – em conjunto.
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Hino:  Noite Feliz



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!
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Obrigado, Senhor, pela 

tua vinda para nos salvar 

!



Bênção (em conjunto)

“Que Cristo, o Sol da 

Justiça, brilhe sobre nós e 

disperse as trevas, 

iluminando nosso caminho; 

e a bênção do Deus 

Onipotente, Pai, Filho e 

Espírito Santo, seja conosco 

e habite conosco 

eternamente. Amém”


