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Culte de Nadal
Himne: No patiu no tingueu por!

Al bell mig i al ras d’aquella nit,
hi havia uns pastors.
Ple de llum, un àngel els digué:
“No patiu, no tingueu por!
No patiu, no tingueu por!”

L’àngel va anunciar
una bona nova al món
i que al poble omplirà d’alegria.
Glòria!
Diu que a la ciutat de David
us ha nascut El Messies,
Salvador, Senyor nostre.
Glòria!

I després de segles som aquí,
celebrant aquest Nadal
i sentim encara el ressò.
“No patiu, no tingueu por!
No patiu, no tingueu por!” 

Benedicció

Postludi
Personent hodie, arr. G. Holst

El poble que caminava en la fosca ha vist una gran llum; una 
llum ha resplendit per als qui vivien al país tenebrós. Perquè 

ens ha nascut un infant, ens ha estat donat un fill
que porta a l’espatlla la insígnia de sobirà.

Aquest és el seu nom: «Conseller prodigiós», «Déu heroi», 
«Pare per sempre», «Príncep de pau».

(Isaïes 9, 1.5)
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The Cor
Veni Emmanuel (Zoltan Kodaly)

Veniu, veniu Emmanuel
allibera Israel captiu
que gemega a l’exili
privat del Fill de Déu.

Veniu, veniu o Sol d’Orient
Conforteu-nos amb la vostra vinguda.

Repeleu la boira de la nit
i la sinistra foscor de la mort.

Alegreu-vos! Alegreu-vos! Emmanuel naixerà per a tu, Israel.

Veniu, clau de David,
obre el Regne del Cel;

prepara’ns-hi una via segura
i tanca els camins de l’infern.

Alegreu-vos! Alegreu-vos! Emmanuel naixerà per a vosaltres, Israel.

Veniu, veniu Adonai,
qui, dalt del Sinaí,

en la majestuositat de la vostra glòria
donares al poble la teva llei.

Alegreu-vos, alegreu-vos,
Emmanuel naixerà per a vosaltres Israel.

Calenda de nadal:
Encesa de l’espelma: Jesús és nat!

Preludi musical
Adagio, sonata patética, Beethoven

Benvinguda
Isaïes 9, 1-6
Estendrà arreu la sobirania, i la pau no tindrà fi.

Pregària

Interludi musical
Nadales

Celebrar la navidad (Dietrich Bonhfoeffer)

Himne: Santa nit, plàcida nit (173 CG)

Acostant-nos al pessebre

The Cor
Fidels, atanseu-vos (174 CG)

Lectura bíblica:
Lluc 2, 1-21
Glòria a Déu a dalt del cel, i a la terra pau
per a la humanitat que ell estima.

Himne: Desde el cielo a los pastores (24 HC)

Proclamació de la Paraula

Interludi musical
Minuit, chrétiens, Adolphe Adam

Sant Sopar

Himne: Sonin cants de festa! És un jorn de goig (176 CG)

Vida Comunitària:
Ofrena de nadal: Salm 96
Doneu al Senyor la glòria del seu nom,
entreu als seus atris portant-li ofrenes.
Adoreu el Senyor: s’apareix la seva santedat.

Coop-IEE’19: Cooperem en terra i mar
La cooperació internacional de la IEE, el 0,7% de les ofrenes 
ordinaries i la ofrena de Nadal, estaran destinadas aquest any 
a dos proyectes: un d’ajuda a la tercera edad a Placetas, Cuba; 
i l’altre per cooperar amb United4Rescue per a la compra d’un 
vaixell de rescat per la ONG Sea-Watch.

Interludi
Let it snow, S. Chan, J. Styne

Compartint l’alegria
Titus 3, 4-6
Ens ha salvat no per les bones obres que podíem haver fet,
sinó pel seu amor.

Himne: Glòria a Déu en les altures (178 CG)

El compliment de tota esperança


