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Roteiro 2
Para adolescentes, jovens e adultos.
1. A VINDA DO MESSIAS - Leitura 103 HCC
Leitor 1 - O povo que andava em trevas viu uma grande luz; e sobre os que habitavam
na terra de profunda escuridão resplandeceu a luz.
Leitor 2 - Tu multiplicaste este povo, a alegria lhe aumentaste; todos se alegrarão perante ti,
como se alegram na ceifa e como exultam quando se repartem os despojos.
Leitor 3 - Porque tu quebraste o jugo da sua carga e o bordão do seu ombro,
que é o cetro do seu opressor.
Todos - Porque um menino nos nasceu. Um filho se nos deu; e o governo estará sobre os
seus ombros; e seu nome será: Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe
da Paz.
Leitores 1 e 3 - Do aumento do seu governo e da paz não haverá fim, (...) o zelo do Senhor dos exércitos fará isto.
O CANTO ANGELICAL (HCC 92)
Em linda noite veio a nós um coro de esplendor,
Com harpas de ouro a cantar um hino de louvor.
“Aos homens paz e glória a Deus” mensagem divinal!
A terra toda então ouviu um canto angelical.
Enquanto aqui na terra estão os dias a passar,
os povos vivem sem amor, num mundo a guerrear.
Mas quando enfim, reinar a paz, em glória triunfal,
dos salvos se ouvirá o canto angelical.
2. O MESSIAS NASCERIA DE UMA VIRGEM - Isaías 7.14
“Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal: a virgem ficará grávida e dará à luz um
filho, e o chamará Emanuel.”

QUEM É O MENINO (HCC 102)
Quem é o menino que está nos braços da mãe tranquilo, dormindo?
E os anjos, nos celestiais espaços a quem enaltecem com hinos?
É Cristo Jesus o Rei que anuncia a paz a quem Deus quer bem.
Da virgem eleita é filho, Jesus que nasceu em Belém.
Trazei-lhe mirra, incenso e ouro, trazei-lhe a alma devota.
Do coração o real tesouro, prostrados, trazei ao Menino.
É este Jesus o Rei que Maria embala nos braços seus.
Louvores cantai a ele. Hosanas ao filho de Deus.
3. O MESSIAS NASCERIA EM BELÉM - Miquéias 5.2,4,5
Mas tu, Belém-Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele
que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos
antigos. Ele se estabelecerá e os pastoreará na força do Senhor, na majestade do nome
do Senhor, o seu Deus. E eles viverão em segurança, pois a grandeza dele alcançará os
confins da terra. Ele será a sua paz.
PEQUENA VILA DE BELÉM (HCC 98)
Pequena vila de Belém repousa em seu dormir,
Enquanto os astros lá no céu estão a refulgir
Porém nas tuas trevas resplende a eterna luz,
Incomparável divinal: nasceu o bom Jesus.
O dom glorioso, divinal nenhum alarde faz.
Por Cristo aos homens nosso Deus concede graça e paz.
Sereno e mui humilde, vem ele ao mundo assim,
Trazendo a todos redenção mostrando amor sem fim.
4. O MESSIAS ANUNCIADO AOS PASTORES - Lucas 2.8-14
“Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos
seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor
resplandeceu ao redor deles; e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: “Não tenham
medo. Estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo: Hoje,
na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador que é Cristo, o Senhor. Isto lhes servirá de sinal:
encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura”. De repente, uma
grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo:
“Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor”.
SURGEM ANJOS (HCC 104)
Surgem anjos proclamando paz à terra e a Deus louvor
Vão seus hinos ecoando nas montanhas ao redor

Gló o o o o o, o o o o o, o o o o o ria
Glória a Deus nas alturas (2x)
Vão se alegres os pastores ver o infante celestial.
E acrescentam seus louvores ao louvor angelical.
Povos, tribos, celebrai-o! “Glória a Deus” também dizei
De joelhos adorai-o, ele é o Cristo, o grande Rei.
5. O MESSIAS É VISITADO PELOS TRÊS REIS MAGOS - Mateus 2.1,2,5,9-12
Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos
do Oriente chegaram a Jerusalém. e perguntaram: “Onde está o recém-nascido rei dos
judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo”. Depois de ouvirem o rei, eles
seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até
que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe,
e, prostrando-se, o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes:
ouro, incenso e mirra. E, tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes,
retornaram a sua terra por outro caminho.
6. O MESSIAS PRECISA NASCER EM CADA CORAÇÃO – Filipenses 2.5-11
Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou
que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se; mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a
ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até à morte, e morte de cruz! Por isso Deus o exaltou
à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de
Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que
Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai.

Vim Para Adorar-Te (Adoração e Adoradores)
Luz do mundo vieste a Terra
Para que eu pudesse Te ver
Tua beleza me leva a adorar-Te
Quero contigo viver
Vim para adorar-Te
Vim para prostrar-me
Vim para dizer que és meu Deus
És totalmente amável
Totalmente digno
Tão maravilhoso para mim

Eterno rei exaltado nas alturas
Glorioso nos céu
Humilde vieste a Terra que criaste
Por amor pobre se fez
Eu nunca saberei o preço
dos meus pecados lá na cruz

7. ORAÇÃO DE GRATIDÃO PELO NATAL (Opcional: Noite de Paz)
NOITE DE PAZ (HCC 91)
Noite de paz, noite de amor!
Dormem todos em redor.
Em Belém Jesus nasceu
Rei da Paz, da terra e céu
Nosso Salvador é Jesus Senhor.
Glória a Deus, glória a Deus!
Cantam anjos lá dos céus
Trazem novas de perdão,
Graça eterna, salvação.
Prova deste amor dá o Redentor.
Rei da paz, rei do amor
É Jesus o Salvador
Vinde todos lhe rogar
Que nos venha abençoar.
Deste mundo a luz é o Senhor Jesus.
Para finalizar esse precioso tempo de celebração do Natal, vamos todos dar as mãos e, juntos, agradecer a Deus Pai, por enviar seu Filho para ser o nosso Salvador. Esta oração pode
ser o Pai Nosso ensinado por Jesus ou pode ser feita por um dos presentes.
Agora sim, podemos todos nos abraçar, desejando um Feliz Natal e continuar nossa
festa, pois o aniversariante, Jesus, já foi lembrado e homenageado com a devida honra.

TENHA UM FELIZ NATAL E UM ANO NOVO ABENÇOADO!
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