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Celebração
Ecumênica
de Natal
10 de dezembro, 2020
quinta-feira, às 18h

1.Comentarista: Boa noite a todos. É com muita alegria
que nos reunimos, neste período tão especial, para celebrar o Natal, momento de reflexão, agradecimento, renascimento, solidariedade e união.
2.Texto Introdutório
Estamos chegando ao fim de 2020. Um ano que, certamente, marcou a História do mundo e a história de todos,
de alguma forma. Aprendemos que é preciso viver um dia
de cada vez, mas sempre com os olhos no amanhã,
quando acreditamos ser possível alcançarmos, universalmente, a cura para grandes males. Podem nos chamar de
sonhadores, de otimistas, mas na verdade estamos falando
em ESPERANÇA. Estamos falando de ciência, de humanidade, de fé.
São muitos desejos para o ano vindouro e com a chegada
do Natal, este período de luz, somos tocados pela energia
do amanhã que sempre se apresenta mais promissor.
Independentemente de qualquer sonho, é impossível
sonhar sem se falar em UNIÃO. Foi este sentimento que
nos trouxe até aqui, pois aprendemos que mesmo distantes podemos fazer muito. Podemos dizer que, apesar de
tudo, a Humanidade se superou. Aliás, esta palavra,
SUPERAÇÃO, é o que melhor define nossa força frente às
dificuldades.
Agora, estamos aqui, juntos, da maneira que podemos.
Estar ao lado de quem estimamos, por si só, é um privilégio que vale a pena celebrar. Este momento de celebração
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e agradecimento a Deus é nosso presente. A Universidade,
mais uma vez, mostrou seu papel na sociedade e a importância do conhecimento para transformação de realidades.
Somos parte disto, portanto esta noite é para preenchermos nossos corações com o sentimento de que fizemos
nosso melhor e que faremos ainda mais. Sem dúvida,
somos abençoados! Que esta cerimônia preencha-nos de
gratidão pela vida que Ele nos deu. Vamos fazer bom uso
desta dádiva, contribuindo por meio de nossas vidas para
ajudar outras. Esse é o maior ensinamento.
Comentarista: Vamos cantar e receber os celebrantes
desta noite: Padre Tiago Herberth e Pastor Jorge Coelho.
3. Canto de Entrada dos Celebrantes
Adeste Fidelis
Adeste fideles
Laeti triumphantes
Venite, venite in bethlehem
Natum videte
Regem angelorum
Venite adoremus,
Venite adoremus,
Venite adoremus
Dominum
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En, grege relicto,
Humiles ad cunas,
Vocati pastores approperant;
Et nos ovanti gradu festinemus.
Venite adoremus,
Venite adoremus,
Venite adoremus
Dominum
Adeste fideles...
4. Acolhida dos Celebrantes
(Palavras do Pe. Thiago e do Pr. Jorge)
5. Aclamação da Palavra de Jesus
Comentarista: Com grande júbilo do Natal fiquemos de
pé para a Proclamação da Palavra do Senhor:
Celebrai com Júbilo
Celebrai com júbilo ao Senhor
Todos os moradores da Terra
Servi ao Senhor com alegria
Apresentai-vos a Ele com cânticos
Sabei que o Senhor é bom
E eterna é a sua bondade
E a sua fidelidade, de geração, a geração
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Aleluia, glória e aleluia
Aleluia, glória e aleluia
Aleluia, glória e aleluia
Aleluia, glória e aleluia
Celebrai com júbilo ao Senhor...
Aleluia, glória e aleluia (4x)
Amém!
Leitura da Primeira Carta de São Lucas (Lc 8, 22-25)
Certo dia, Jesus disse aos seus discípulos: “Vamos para o
outro lado do lago”. Eles entraram num barco e partiram.
Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o
lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo
inundado, e eles corriam grande perigo. Os discípulos
foram acordá-lo, clamando: “Mestre, Mestre, vamos
morrer!” Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência
das águas; tudo se acalmou e ficou tranquilo. “Onde está a
sua fé?”, perguntou Ele aos seus discípulos. Amedrontados
e admirados, eles perguntaram uns aos outros: “Quem é
este que até aos ventos e às águas dá ordens, e eles lhe
obedecem?”
Celebrante: Palavra do Senhor
AS: Graças a Deus!
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6. Reflexões dos Celebrantes
(Palavras do Pe. Thiago e do Pr. Jorge)
7. Cântico
Louvação ao Menino Deus
I
Glória ao menino Deus
Doçura sem igual
A estrela do pastor lá no céu é um canto natal, natal (bis)
II
Lôas ao Deus do amor
Na noite ardente em luz
Entoa a terra inteira a saudar a vinda de meu Jesus (bis)
III
Glória ao pequeno grande
Ao lírio de Belém
Que os anjos lá no céu a cantar repitam: Amém! Amém!
(bis)
I
Glória ao menino Deus
Doçura sem igual
A estrela do pastor lá no céu é um canto natal, natal (bis)
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8. Preces da Assembleia
Padre: A comemoração do Natal é um momento de
reflexão sobre o amor de Jesus pela humanidade. É tempo
de renovar a esperança em um mundo melhor. Nesta noite
de oração, vamos fortalecer a nossa a fé e a crença de que
podemos transformar muitas realidades. Pedindo a intercessão do Senhor Deus Pai Todo Poderoso, digamos
juntos: “Senhor, escutai a nossa prece.”
Membro Coral: Que a fé no Cristo libertador dê a todos
aqueles que perderam amigos, familiares e entes queridos,
nesse tempo de pandemia, a certeza de que eles estão em
paz, na Casa do Pai. Rezemos ao Senhor.
Coral e assembleia: “Senhor, escutai a nossa prece.”
Membro Coral: Que a missão de Ensinar e Aprender da
Universidade de Fortaleza, fortaleça o nosso compromisso
com a sociedade, nos dando a certeza de que somos
instrumentos de Deus e aqui estamos para espalhar o
amor e o bem. Rezemos ao Senhor.
Coral e assembleia: “Senhor, escutai a nossa prece.”
Membro Coral: Que o nosso Natal seja marcado por
gestos de amor, compaixão, união, resiliência e solidariedade, fazendo com que toda a comunidade acadêmica da
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UNIFOR reflita para a sociedade os ensinamentos de
Jesus. Rezemos ao Senhor.
Coral e assembleia: “Senhor, escutai a nossa prece.”
Pastor: Concedei-nos, Senhor, a graça de sermos renovados no amor, na misericórdia e na solidariedade pela
celebração do Natal de vosso Filho Jesus Cristo, que
convosco vive e reina pelos séculos dos séculos.
Coral e assembleia: Amém!
9. Cântico
You Raise Me Up
Rolf Loveland & Brendan Grahan
When I am down and, oh, my soul, so weary
When troubles come and my heart burdened be
Then, I am still and wait here in the silence
Until you come and sit awhile with me
You raise me up, so I can stand on mountains
You raise me up, to walk on stormy seas
I am strong, when I am on your shoulders
You raise me up to more than I can be
There is no life, no life without it's hunger
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Each restless heart beats so imperfectly
But when you come and I am filled with wonder
Sometimes, I think I glimpse eternity
You raise me up, so I can stand on mountains
You raise me up, to walk on stormy seas
I am strong, when I am on your shoulders
You raise me up to more than I can be
You raise me up, so I can stand on mountains
You raise me up, to walk on stormy seas
I am strong, when I am on your shoulders
You raise me up to more than I can be
You raise me up, so I can stand on mountains
You raise me up, to walk on stormy seas
I am strong, when I am on your shoulders
You raise me up to more than I can be
10. Comentarista: Vamos, agora, ouvir a mensagem da
Presidente da Fundação Edson Queiroz, Sra. Lenise
Queiroz Rocha (gravação).
Mensagem da Presidente
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11. Bênção Final dos Celebrantes
Celebrantes proferem a mensagem final.
12. Canto Final
A paz (Heal the world)
Roupa Nova (Michael Jackson)
Deve haver um lugar dentro do seu coração
Onde a paz brilhe mais que uma lembrança
Sem a luz que ela traz já nem se consegue mais
Encontrar o caminho da esperança
Sinta
Chega o tempo de enxugar o pranto dos homens
Se fazendo irmão, estendendo a mão
Só o amor muda o que já se fez
E a força da paz junta todos outra vez Venha
Já é hora de acender a chama da vida
E fazer a terra inteira feliz
Se você for capaz de soltar a sua voz
Pelo ar como prece de criança
Deve então começar, outros vão te acompanhar
E cantar com harmonia e esperança
Deixe que esse canto lave o pranto do mundo
Pra trazer perdão e dividir o pão
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Só o amor muda o que já se fez
E a força da paz junta todos outra vez
Venha
Já é hora de acender a chama da vida
E fazer a terra inteira feliz
Quanta dor e sofrimento em volta a gente ainda tem
(ainda tem)
Pra manter a fé e o sonho dos que ainda vem
(ainda vem)
A lição pro futuro vem da alma e do coração
Pra buscar a paz, não olhar pra trás, com amor
CELEBRANTES:
Padre Tiago Herberth
Pastor Jorge Coelho
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