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Este programa é um serviço dos Ministérios do Santuário, da 
Comunicação e da Família da Igreja Metodista de Vila Isabel. 
Que todos tenham um feliz e abençoado Natal e que o Ano Novo 
reserve surpresas maravilhosas para todos. 



 

Culto de Natal em Casa 
PROGRAMA 

 
 

Dirigente: “Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu; o governo está sobre seus 
ombros; e o seu nome será: Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe 
da Paz”.  (Is 9:6) 
 
Queremos repartir com vocês esta celebração do Natal. É nossa intenção esperar unidos ao 
Senhor. Esperar que Jesus, que é Deus Conosco, que está presente em nossas vidas, nos inspire e 
nos mova a mostrá-Lo aos que ainda não O conhecem. Sabemos que, como filhos seus, nem 
sempre fazemos tudo o que O agrada. Às vezes por cansaço, outras porque nossa fé tem ficado 
fraca, ou também por comodidade, temos falhado em nosso amor e em nossa obediência. Tudo 
isto queremos levar a Deus em nossa celebração, para que este Natal nos fortaleça e renove as 
nossas esperanças. Natal é tempo de Esperança, Alegria, Paz e Amor. Manifestemos a nossa 
alegria cantando: 
 
 
Hino:  Sininhos de Natal 
 

Como são alegres, são alegres         Oh!  Como são alegres, são alegres,  
Os sininhos do Natal,                       Os sininhos do  Natal, 
Que vão retinindo, retinindo           Que vão retinindo, retinindo, 
Neste belo dia sem igual !                Neste belo dia sem igual ! 

 
1. Vêm à terra graça e paz,               2. O temor, cuidado vão, 
Que o bom Natal a todos traz,         Bani do vosso coração, 
Enquanto a voz e o coração              E nele brilhem graça e amor, 
Entoam a canção !                              Em todo o resplendor ! 

 
 

Oração:  Todos em uníssono 
Bondoso Pai, neste Natal, nós te damos graças por Teu Filho que veio até nós como a Luz 

do Mundo. Rogamos-te que, por Sua Luz, nós possamos brilhar como estrelas na terra. 
Agradecemos-te pela alegria que o Natal traz à nossa vida e aos nossos lares. Pedimos-te 

que cada um de nós chegue hoje à consciência da presença gloriosa do Cristo vivo em nossos 
corações. Damos-te graças por todos os parentes e amigos queridos que conosco participam das 
alegrias do Natal. 

Ajuda-nos a humilhar-nos em dedicação perante o Cristo da manjedoura. É no nome 
dEle que nós oramos. Amém. 
 
Hino:    Natal 

Eis dos anjos a harmonia !  Cantam glória ao Rei Jesus.         
Paz aos homens! Que alegria ! Paz com Deus em plena luz.                 
Ouçam povos exultantes, ergam salmos triunfantes! 
Aclamando seu Senhor. Nasce Cristo, o Redentor! 



 
Coro:     Toda a terra e os altos céus cantem sempre glória a Deus! 

 
  Cristo eternamente honrado, do seu trono se ausentou. 
  Cristo, entre homens encarnado,  Deus conosco se mostrou. 
  Que sublime divindade, e que excelsa humanidade! 
  Salve glória de Israel, Luz do mundo. Emanuel! 
 
  Cante  o povo resgatado glória ao Príncipe da paz; 
  Deus em Cristo revelado, vida e luz ao mundo traz! 
  Nasce a fim de renascermos, vive para revivermos, 
  Rei, Profeta e Salvador, louvem todos ao Senhor! 
 

Dirigente: A Bíblia nos conta a história de Jesus. Nesta celebração de Natal vamos recordar 
alguns fatos importantes. Primeiramente, os profetas falam das promessas de Deus. 
 ____________:  Leitura Bíblica:  Isaías 9:2-6 e Miquéias  5:5 
 
Dirigente:  A jovem Maria achou graça diante de Deus e foi escolhida para ser a mãe de Jesus. 
Ouçamos o relato do anjo Gabriel. 
____________:  Leitura Bíblica: Lucas 1:26-33 
 
Dirigente: Lucas em seu Evangelho narra o nascimento de Jesus, o momento em que Deus 
penetra a história do homem e nos proporciona sua maravilhosa graça. 
____________:  Leituras Bíblica: Lucas 2:4-7 
 
Dirigente: O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus manda seus anjos comunicar aos 
homens, através dos pastores, que Sua promessa de amor foi fielmente cumprida.  
_____________:  Leitura Bíblica:  Lucas 2:8-14 
 
Hino:  Nasce Jesus 

Nasce Jesus! Fonte de Luz! Descem os anjos cantando. 
Nasce Jesus! É nossa luz, que trevas vêm dissipando. 
Nasce Jesus! Nasce Jesus! Eis a mensagem celeste! 
Raia a luz da Salvação, triunfante vem! 
Salve, ó Cristo!  Firma teu justo império! 
Gratos louvores anjos e homens dêem. 

 
Coro: 

          
  Nasce Jesus!  Nasce Jesus! Glória a Deus nas alturas! 

   Paz na terra, graça e amor, que a todos Deus quer bem! 
 

Deus nos amou! Deus nos mandou Cristo Jesus, filho amado. 
Deus nos amou! Deus encarnou! Vede o menino deitado! 
Deus nos amou! Deus nos amou! Digam-no todos os povos. 
Gozam paz e salvação todos os que crêem. 
Reino bendito! Reino de amor divino! 
Gratos louvores, anjos e homens dêem. 

 
Momento de reflexão sobre o Natal e/ou troca de experiências a respeito do Natal de Jesus. 
 



 
Litania de  Natal: 
 
Dirigente: No princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. 
--------------: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a 
sua glória, glória como do unigênito do Pai. 
--------------: Celebramos em família o Natal de Jesus e damos ao bom Deus graças por essa 
grande demonstração de amor. 
Todos: Porque Jesus é Deus conosco. Ele está entre nós! 
---------------: Nós te damos graças, Senhor,  pelo que o Natal significa para todos os cristãos. 
---------------: Nós te damos graças porque ao vir teu filho Jesus ao mundo, ele nasceu num lugar 
humilde.  Que nós possamos ser, como Ele, mansos e humildes de coração. 
---------------: Nós te damos graças porque Ele é o verdadeiro pastor, que conhece as o velhas 
pelo nome e dá a vida por elas. Dá-nos forças para ouvir a sua Palavra e praticá-la em nossa 
vida. 
Dirigente: Nós te damos graças porque Ele é o Pão da Vida, que nutre a nossa Fé e nos fortalece 
para enfrentar todas as lutas que temos pela frente. 
--------------:  Nós te damos graças porque Ele é o caminho pelo qual encontramos a Deus. 
--------------:  Nós te damos graças porque Ele é a Verdade, Faze-nos ser sempre verdadeiros 
como Jesus. 
Dirigente:  Nós te damos graças por Jesus é a Luz do Mundo, que ilumina o nosso caminhar. 
--------------: Nós te damos graças porque Jesus é a alegria dos homens. Mesmo enfrentando 
provações, tentações, tristezas e ingratidão, que nós possamos manter a alegria no Cristo de 
nossa salvação. 
--------------: Neste Natal, dá-nos a Tua Paz, aquela paz que excede todo o nosso entendimento. 
_________: E que todos nós permaneçamos bem unidos no novo ano que vai chegar, repleto de 
oportunidades e desafios. Que saibamos aproveitá-lo bem e que ele nos traga muita felicidade. 
-----------------: Nós te pedimos agora, Senhor, que tu abençoes de maneira especial todos aqueles 
que não terão um Natal feliz e alegre. Abençoa os que estão tristes, os que não têm amigos, os 
que carecem de lar, de família e de quem os abrace. Sê com eles em sua solidão, consolando-os e 
animando-os. 
Todos:  Ó Deus, habita em nossos corações e permite que neste Natal nós possamos tomar as 
decisões necessárias para uma vida mais cristã, de tal maneira que o Teu amor possa se refletir 
em nossas vidas. Ouve a nossa oração, Senhor, por teu amor. Amém. 
 
Hino:   Noite de Paz 
 

Noite de Paz! Noite de Amor! Tudo dorme em derredor. 
Entre os anjos que espargem a luz, proclamando o Menino Jesus, brilha a estrela da Paz! 
 
Noite de Paz! Noite de Amor! Nas campinas ao pastor, 
Lindos anjos, mandados por Deus, anunciam a nova dos Céus! Nasce o bom Salvador! 
 
Noite de Paz! Noite de amor! Oh! Que belo resplendor 
Ilumina o Menino Jesus! No presépio do mundo eis a Luz,  sol de eterno fulgor! 
 



 
 
Dirigente: Vamos agora, todos de mãos dadas, numa expressão do amor que nos une a todos, 
fazer a oração que Cristo nos ensinou.  Todos oram o Pai Nosso. 
 


