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Capítol V: I es va armar el pessebre

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!”
Resposta a la Paraula: Nadal (Dietrich Bonhoeffer)
Himne: Oíd un son en alta esfera (41 HC)
Música: Felix Mendelssohn; Lletra: Charles Wesley, tr. Federico Fliedner
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No tingueu por. Us anuncio una bona nova que portarà
a tot el poble una gran alegria: avui, a la ciutat de David,
us ha nascut un salvador, que és el Messies, el Senyor.
Això us servirà de senyal: trobareu un infant faixat amb
bolquers i posat en una menjadora.
(Lluc 2, 10-12)
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Preludi musical
“Mary dis you now?” M. Lowry. Arr. Mark Hayes
Calenda de nadal
Benvinguda i pregària
Himne: Aclarida, beneïda, venturosa Nit de Nadal (175 CG)
Música: Popular siciliana; Lletra: Joan Maragall
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Capítol I: Un poble, un pessebre

Lectura: Lluc 2, 1-5
Per aquells dies sortí un edicte de Cèsar August ordenant que es fes el cens de
tot l’imperi. Aquest cens va ser anterior al que es féu quan Quirini era governador
de Síria. Tothom anava a inscriure’s a la seva població d’origen. També Josep
va pujar de Galilea, del poble de Natzaret, a Judea, al poble de David, que es
diu Betlem, perquè era de la família i descendència de David. Josep havia
d’inscriure’s juntament amb Maria, la seva esposa. Maria esperava un fill.

Himne: Aquel rosal lejano (15 HC)
Música: Michael Praetorius; Lletra: tr. Federico Fliedner
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Capítol II: L’Alcalde i la tendera

Lectura: Lluc 2, 6-7
Mentre eren allà, se li van complir els dies i va néixer el seu fill primogènit: ella el
va faixar amb bolquers i el posà en una menjadora, perquè no havien trobat cap
lloc on hostatjar-se.

Himne: Santa Nit (173 CG)
Música: Franz Grüber; Lletra: Nadalenca austriaca
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Capítol III: El professor de música i el cunyat

Lectura: Lluc 2, 8-15
A la mateixa contrada hi havia uns pastors que vivien al ras i de nit es rellevaven
per guardar el seu ramat. Un àngel del Senyor se’ls va aparèixer i la glòria del
Senyor els envoltà de llum. Ells es van espantar molt. Però l’àngel els digué:
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--No tingueu por. Us anuncio una bona nova que portarà a tot el poble una gran
alegria: avui, a la ciutat de David, us ha nascut un salvador, que és el Messies, el
Senyor. Això us servirà de senyal: trobareu un infant faixat amb bolquers i posat
en una menjadora.
I de sobte s’uní a l’àngel un estol dels exèrcits celestials que lloava Déu cantant:
--Glòria a Déu a dalt del cel, i a la terra pau als homes que ell estima.
Quan els àngels els deixaren i se’n tornaren cap al cel, els pastors deien entre
ells:
--Arribem-nos a Betlem a veure això que ha passat i que el Senyor ens ha fet
saber.

Himne: Fidels atanseu-vos (174 CG)
Música: John F. Wade; Lletra: Adeste Fideles
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Capítol IV: La ratafia d’un rei

Lectura: Lluc 2, 16-20
Hi anaren, doncs, de pressa i trobaren Maria i Josep, amb el nen posat a la
menjadora. En veure-ho, van contar el que els havien anunciat d’aquell infant.
Tothom qui ho sentia quedava meravellat del que deien els pastors. Maria
guardava tot això en el seu cor i ho meditava. Després els pastors se’n tornaren,
glorificant Déu i lloant-lo pel que havien vist i sentit: tot ho van trobar tal com els
ho havien anunciat.

Interludi musical
“Preparat Sió” Ària. Oratori de Nadal.
Cantata 248, I. Pel dia de Nadal.
Himne: Sonin cants de festa (176 CG)
Música: George F. Root; Lletra: Benjamí Planes

Ofrena de Nadal:
L’ofrena de Nadal de la IEE d’aquest any estarà destinada a un
projecte de CEAR (Comissió Espanyola d’Ajuda als Refugiats), orientat
als menors no acompanyats i a dones arribats a Canàries. Podeu fer
els vostres donatius a la ofrena del culte o fer-los per transferència
bancaria al compte de l’església (Triodos ES42 1491 0001 2820
2713 0323), indicant “Ofrena de Nadal”.

(Interludi: “Veni Emmanuel” arr. MS Kelsey)
Pregària

