
TEM QUE TER MUITA PACIÊNCIA

Mt. 20:20-28

Mãe é uma bênção e deseja sempre o melhor para seus filhos. Leia o texto
com bons sentimentos. Não julgue a atitude dessa mãe em pedir um favor tão
especial para Jesus. É lícito querer o melhor, as melhores coisas, as melhores
posições para nossos filhos.

Perceba que Jesus não a critica, bem como a seus filhos pelo desejo revelado.
É preciso entender que Jesus aproveita este momento para lhes ensinar e Mateus
preservou esse momento da história para nos instruir também.

Aqui vemos com muita clareza a ambição dos discípulos. Nos vemos aqui
diante de nossas ambições. O que desejamos, o que queremos, pelo quê lutamos.
Pensamos assim. Queremos proeminência, recompensa e distinção pessoal.
Desejamos o êxito sem que haja sacrifício pessoal.

Jesus aproveita para ensinar que a grandeza não se encontra na dominação,
mas no serviço. É dura a realidade que temos que enfrentar sabendo que temos
que pagar o preço pelas conquistas e grandezas. Na vida não há nada fácil, mas
nos enganamos. Buscamos o caminho fácil!

Mas, no cristianismo podemos acreditar que a glória oferecida por Jesus
não é fruto do nosso esforço, mas do amor invencível de Cristo por nós.

No texto, Jesus traz a figura do cálice para exemplificar este amor invencível
que significou a morte Dele. Há custo; há consequências; há implicações. A vida
cristã não é chegar, e assentar no primeiro lugar. É preciso conhecer a história,
o preço, o custo e as consequências de seguir a Jesus Cristo.

A segunda mensagem que esse texto nos traz é a iluminação quanto a vida
cristã, na medida em que desejamos compartilhar da vitória de Jesus. O cálice é
sinônimo do sacrifício. A vida cristã também exige de nós sacrifícios diários,
lutas cotidianas, decepções e lágrimas. Enfrentamos luta e estas precisam ser
vistas e minoradas na lembrança do sacrifício maior que nos dá esperança e
salvação.

Mas, este encontro de uma mãe e seus filhos com Jesus, nos traz luz sobre
a pessoa de Jesus. Aqui, mas do nunca, vemos a bondade generosa de Jesus.
Talvez se eu estivesse no ambiente em que esta conversa se deu, eu reagiria
com indignação. Julgaria essa mãe e seus filhos como egoístas, insensíveis,
autocentrados e toda sorte de julgamentos que minha mente é capaz de conceber.

Contudo, Jesus não age assim. Os escuta, conversa, procura aprofundar o
pedido. Jesus não perde a paciência com eles, assim como você precisa ter a
certeza de que Ele não perde a paciência com você. Apesar da tentativa de conquista
de “postos” no governo de Jesus, Ele aproveita a situação para, pacientemente
nos ensinar que seus métodos são absolutamente distintos dos nossos.

Ele os conduz e nos conduz a verdade com generosidade, amor e compreensão.
Que tal nos tratarmos assim também?

Rev. Cid Caldas



DOUTRINAS DA BÍBLIA

Rev. Éber Lenz César

II. NOSSA REGRA DE FÉ E PRÁTICA

Pergunta 2 - Que regra deu Deus para nos dirigir na maneira de O glorificar e

gozar?

Resposta - A Palavra de Deus, que se acha nas Escrituras do Velho e do Novo

Testamentos, é a única regra para nos dirigir na maneira de O glorificar e gozar.

A Palavra de Deus é a nossa regra única de fé e prática.

A Igreja Católica Romana crê que a Bíblia é a Palavra de Deus, mas não a tem

como regra única de fé e prática. Eles consideram a tradição oral da igreja como

complemento necessário à Palavra escrita. Entendem que essa tradição incorpora

verdades que os apóstolos pregaram, mas não escreveram, e que foram

transmitidas à Igreja Católica, de geração em geração. As tradições, creem, estão

contidas principalmente nos decretos dos Concílios, nos escritos dos Papas e nas

liturgias. A Igreja Romana tem atribuído à tradição uma autoridade igual ou até

mesmo superior à que atribui à Bíblia. Ver Mc 7.7-9. As Igrejas Reformadas

(Protestantes) defendem a autoridade suprema e única das Escrituras, e sustentam

que elas são plenamente suficientes.

Avaliação:

Teríamos qualquer possibilidade de conhecer a Deus se Ele não tivesse tomado a

iniciativa de revelar-se a nós? Por que será que o fez? Suponhamos que você

esteja evangelizando. Você abre sua Bíblia e começa. Seu interlocutor o interrompe

e diz: “Amigo, eu não creio na Bíblia. Para mim é um livro como outro qualquer,

uma invenção de homens...” O que você pode dizer a respeito, construindo bases

seguras e autoritativas para falar-lhe de Deus, de Cristo, do pecado, da necessidade

do arrependimento e da salvação? A Bíblia é sua regra de fé (o que você crê) e

prática (o que você faz)? O texto de II Tm 3.15-16 é uma realidade na sua vida?

(Continua)



ENGAJAMENTO

Presença

Participação

Envolvimento

Fidelidade

A TODOS
Que buscam a paz;

Que choram e buscam consolo;

Que lutam e buscam servir;

Que pecam e buscam perdão;

Que, na solidão, buscam amor;

Que forasteiros, buscam amizade;

Que, em esperança, buscam a verdade;

Que buscam sentido para a vida;

Que, tendo encontrado a felicidade,

Desejam comparti-la,

Esta Igreja abre suas portas e os acolhe

Em nome do Senhor Jesus Cristo.

JESUS, VERBO ENCARNADO,
FONTE DE AMOR E LUZ
Hoje, no Culto Vespertino, às
receberemos a mensagem da
parte de Deus através do Coro
Marcello Ganter. Uma linda
cantata foi especialmente
preparada para nos abençoar.
Vamos estar juntos e trazer nossos
convidados.

CULTO DAS LUZES DA IP
BOTAFOGO
No dia 24 de dezembro, terça-feira,
às 18h, celebraremos o Culto de
Natal da Igreja Presbiteriana de
Botafogo. Serão momentos de
culto, comunhão e celebração ao
Senhor. Fique tranquilo que
teremos tempo e tranquilidade
para a Ceia em família. Você vem
à Igreja, celebra com os irmãos e,
depois vai para casa, celebrar com
a família menor. É fundamental
que você e sua família estejam
presentes. Você pode.

AGENDA DA IGREJA
Uma bela programação de natal
está sendo preparada para
abençoar aqueles que vierem à
Igreja. Queremos que você e sua
família estejam envolvidos e sejam
abençoados.
22/12 – Manhã – Quarteto 4Cantos
22/12 – Noite – “Jesus, verbo encarnado,
fonte de amor e luz”

Cantata Coro Marcello Ganter
24/12 – 18h – Culto das Luzes

BÍBLIAS DO TEMPLO
Como você sabe, nossa junta
Diaconal mantém Bíblias para
serem emprestadas aos visitantes,
a fim de facilitar-lhes a
participação no culto. Você,
membro da Igreja, precisa trazer a
sua Bíblia e, com isso, aproveitar



para fazer suas anotações, criando
intimidade com a Palavra do
Senhor. A prioridade das Bíblias
do templo é para os visitantes.
Ajude nossa Junta Diaconal. Se
perceber algum visitante sem
Bíblia no templo, ceda a sua.

DEUS NOS DEU UM FINAL DE
ANO ABENÇOADO
Neste final de ano, Deus tem nos
permitido abençoar vidas.
Entregamos cerca de 100Kg de
feijão à Missão Caiuá;
mantimentos para o Abrigo
Presbiteriano e Desafio Jovem;
cerca de 100 cestas de natal para
famílias; as famílias assistidas pela
Sacolas do amor foram
abençoadas; distribuímos 100
Bíblias quando o coro cantou na
escadaria; 100 Bíblias foram
incluídas nas cestas de natal com
um exemplar do livro de
mensagens de autoria do Rev.
Migue Marques Rodrigues; 120
Bíblias foram entregues para
idosos; 1.100 exemplares do
devocionário Cada Dia foram
distribuídos; 50 Bíblias infantis
foram dadas para nossas crianças.
Isso é um pouco do muito que
Deus tem nos permitido realizar.
Que no ano de 2020 Deus nos
use ainda mais.

SEU DÍZIMO E SUA OFERTA
SÃO DEDICADOS A DEUS PARA
ABENÇOAR VIDAS
Os recursos que a Igreja recebe
através da consagração de nossas
vidas, dízimos e ofertas são
integralmente investidas no Reino
de Deus e no sustento da Igreja.
Há muito a fazer na pregação do
Evangelho, na adoração, na ação
social, na educação das gerações
e na administração da Casa do
Senhor. Nossa Igreja tem um
grande potencial de investimento
no Reino de Deus. Ore e tome a
decisão de se tornar mais um
daqueles que, pela fé, entregam
seus dízimos e ofertas na certeza
de que Deus não deixa nos falta
nada e nos oferece o privilégio de
participar no sustento da obra
Dele.

MOTIVOS DE ORAÇÃO
Oremos por nossos irmãos e irmãs
e colocá-los diante do Senhor. Se
você sabe de alguém em nossa
Igreja que precisa de oração, fale
com o pastor e incluiremos o nome
nessa lista de oração. Estes são os
motivos e nomes daqueles que
foram informados ao pastor:
1. DESEMPREGADOS;



2. ENFERMOS E IDOSOS: Cidelviro
Almeida Caldas, Claudia Giordano
Barbosa, Clemente Fontenele
(filho da Natália), Cristina Helena
Primo da Silva, Eliane Cristina
Soares, Gerusa Leite Weston, Jaira
Botelho Moura, Marcos Muniz,
Maria Aparecida (mãe Diác. Jorge
Sarito), Naly Miranda (idosa),
Peggy Barbetta Soares, Rogério dos
Santos Gil (saúde), Stila Borges
Coelho de Sousa e Thor Barros.
3. PROBLEMAS FAMILIARES;
4. MISSIONÁRIOS;
5. OUTROS MOTIVOS;
6. GRATIDÃO.

ANIVERSARIANTES
Hoje: Matheus Pinto de Oliveira
(3071-7570), Erika Matos Paiva.
Dia 23: Rodrigo Corrêa da Costa
(2548-0485).Dia 25: Marcelo Perei-
ra da Silva, Ana Cristina Pereira
Custódio (2576-7643), Luiza Maria
Antonio de Faria (3215-8116); Dia
26:  Fernanda de Araujo Munis
(2295-6738); Dia 27: Onito Barnabé
Barbosa Junior (2266-1672), Clau-
dia Portes Santos Silva (2245-9455),
Diac. Marco Aurélio de Jesus Olivei-
ra Nóbrega (2541-3229); Dia 28:
Mauro Miyashiro Maedo Junior.

ESTIVERAM CONOSCO
Tivemos o prazer de receber em
nossa Igreja no domingo passado
nossos irmãos Bruno Borba e
Rosana Moura da Conceição.
Que Deus os abençoe e que
possamos vê-los outras vezes.

ESTACIONAMENTO PARA
QUEM VEM À IGREJA
A Igreja mantém convênio com o
estacionamento localizado na Rua
da Passagem, 120. Você que vem
à Igreja tem o direito de pagar o
valor único de R$ 12,00 pelo
período total compreendido pelo
horário do culto. É preciso que,
assim que entrar, você informe que
está vindo para a Igreja e que faz
parte do convênio da Igreja com o
estacionamento.

CONTRIBUIÇÕES PARA A
IGREJA

Banco Bradesco

Ag. 2509

Cc.: 0010012-9

IGREJA PRESBITERIANA DE BOTAFOGO

CNPJ-34.171.181/0001-30

Domingo

09h30min - Escola Dominical e Culto Infantil

10h30min - Culto ao Senhor e Dinâmica Infantil

16h00min - Ensaio Coral

18h00min - Culto ao Senhor

Terça-Feira

09h00min - SAF - Oficina Artesanal

19h00min - Reunião de Oração

Quarta-Feira

15h00min - Palavra e Oração

Sexta-Feira

15h00min - Encontro com a Bíblia



PLANTÃO DE HOJE

Presbítero: Eduardo Gouvêa

Diáconos: José Baía, Fábio Severino e Faustino

Filho

Recepção: Manhã: Izabel Nascimento e Sônia

Leite

Noite: Solange Ribeiro e Ana Benincasa

Música: Manhã: Quarteto 4Cantos /Inês Jarque

Noite: Coro Marcello Ganter/Stella Junia

Assistência Médica: Dra. Sulamita e Enf. Renata

Som: Lucas Feitosa

PLANTÃO DO PRÓXIMO DOMINGO

Presbítero: Esequias Sales

Diáconos: Aureliano Dutra, Marco Aurelio e

Michel Jarque

Recepção: Manhã: Ana Benincasa e Sônia Leite

Noite: Izabel Nascimento e Deuzélia Dutra

Música: Manhã: Inês Jarque/ Sueli Amaral

Noite: Grupo Kaleo

Assistência Médica: Dr. Mario Filipe e Enf. Célia

Som: Paulo Nascimento

CULTO MATUTINO

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Momento de silêncio
Prelúdio – Órgão

4ª Vela do Advento: Dá-me, Senhor,
entendimento para cumprir a tua lei;
ajuda-me a segui-la com todo o coração.
Conduz-me na obediência dos teus
mandamentos, porque neles encontro
felicidade. (Sal 119: 34-35)

Saudação e Acolhimento

240 NC – Louvor Angelical
Oração de Adoração e Louvor
242 NC - Os Anjos e o Natal

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: Sl 24
234 NC - Um Pequeno a Repousar

Momento de Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral
Quarteto 4 Cantos: “Vem morar, Jesus”

Aniversariantes da Semana

CONSAGRAÇÃO

232 NC – Pequena Vila de Belém
Oração Diaconal de Dedicação

Saudação aos visitantes

EDIFICAÇÃO

Quarteto 4 Cantos: “É natal”
Mensagem: Rev. Cid Caldas

DESPEDIDA

243 NC - Noite de Paz
Bênção
Tríplice Amém
Quarteto 4 Cantos: “É natal” – Sérgio
Pimenta
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                      igreja@ipbotafogo.org.br 
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CULTO DAS CRIANÇAS 
                     Boletim Dominical – ano 4 nº46– 22 de dezembro de 2019                                                                                                                                            

                            Onde está o Rei?    
“E perguntavam: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela  

no Oriente e viemos adorá-lo.” Mateus 2:2  
 “ Buscar-me-eis e me achareis  quando me buscardes de todo o vosso coração.”  

Jeremias 29:13 
“Buscai o Senhor enquanto se pode achar , invocai-o enquanto está perto.”Isaías 55:6 
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         - Você está vendo o que eu vejo? Venha aqui, pegue minha luneta e direcione para 

aquela estrela. 
         - Sim, vejo!!!Que linda! Quanto brilho! 
         - Totalmente diferente! Nos escritos antigos existe a descrição de uma estrela. E essa é 
deslumbrante!  
          - Se seguirmos, encontraremos o rei dos judeus, como está escrito há tantos anos. Que 
alegria! Vamos levar o que temos de melhor: ouro, incenso e mirra, para presenteá-lo.  
          - Mas, tive um sonho. Temos que tomar cuidado porque o rei Herodes quer matar esse 
neném. Vamos voltar por outro caminho para ele não encontrar o bebê rei. 
 

            Depois do nascimento de Jesus, a Bíblia conta que alguns homens 
sábios do Oriente (magos) procuraram pelo lugar onde estava o bebê. Eles 
observaram que, no céu havia uma estrela diferente e, como eram 
conhecedores das profecias antigas, sabiam o que a presença dessa estrela 
significava. Eles a seguiram com a certeza de que ela estaria em cima do local 
do nascimento do bebê. Também sabiam que esse bebê era o Messias 
esperado pelos judeus por tantos anos. Os sábios, magos queriam ADORÁ-LO 
levando presentes preciosos como forma de homenagem. 
            Mas, outra pessoa também estava procurando pelo bebê. Era o rei 
Herodes, movido pela inveja e pelo medo de haver outro rei. Ele estava 
procurando o Rei porque queria MATÁ-LO, queria se livrar dele. Vejam só: 
alguns procurando por Jesus para adorá-lo , mas outros procurando com 
intenções erradas. E, enfim, quem encontrou Jesus: aqueles que queriam 
adorá-lo ou o que queria se livrar dele? Na Bíblia está escrito: “... me achareis  
quando me buscardes de todo o vosso coração.” Jeremias 29:13. Herodes não 
tinha boas intenções em seu coração, então quem encontrou Jesus foram os 
homens sábios e por isso são exemplos para nós.  
            Não buscamos Jesus seguindo uma estrela, mas temos a Bíblia como 
guia do caminho. E se nos guiarmos por ela , pela Palavra de Deus , certamente 
chegaremos até Ele .    
             Vamos procurar por Jesus, assim como os homens sábios , com 
vontade de adorá-lo?                         Bjos , tia Ilda                                                                                                                              
  (saiba mais em Mateus 2:1-12 / Isaías 55:3-9 /2 Crônicas 7:14)) 
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LITURGIA:  
Prelúdio: Boas vindas (Cânticos de Salvação para Crianças /vermelho-3/  

APEC)  

Boas vindas há  
Bem vindos são! Boas vindas pra vocês, aleluia!  
Boas vindas há  
Bem vindos sim, venham ,venham outra vez!!  
 

1-SAUDAÇÃO: Bem vindo em nome do Senhor!!  
Bom dia meus amigos! Temos algum visitante? 

 
2-CÂNTICO : NA PEQUENA BELÉM ( Randy Vader) / 
cantata de Natal ” Vinde...adoremos” faixa 4 
Ouçam os sinos dizendo assim :  
                   “Glória ! Aleluia ! Já nasceu , enfim! 
                    Paz na terra , tudo bem , 
             Cristo nasceu na pequena Belém!”  (bis) 
Os anjos lá no céu ...pastores a velar ... 
           Naquela manjedoura  o rei menino está. 
Os sábios a seguir a estrela divinal 
       nos fazem relembrar essa noite sem igual. 

 

3-ORAÇÃO DE LOUVOR: Tudo que Deus faz é perfeito!  
Vamos orar e dizer isso a Ele? Quem quer orar? 
                         
4-Leitura Bíblica no mês de dezembro– Lucas 1:28-31 
 

5-Versículo do mês de dezembro para memorizar:  

   “Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na  

terra os homens, a quem ele quer bem.  Lucas 2:14  

 
6-ORAÇÃO DE GRATIDÃO E SÚPLICA : Vamos 
             agradecer pelas bênçãos e também pela  
                 vida dos aniversariantes de dezembro 
7-Mensagem – Tia Ilda  

8- CÂNTICO : -Musical de Natal - O plano de Deus- Mig e Meg faixa 7  

2X-   Vou estar com Jesus , sim em minha vida  
         Vou andar com Jesus sempre em minha vida  
         Vou cantar Glória a Deus sim, em minha vida 
         Vou louvar , sim a Deus toda a minha vida .  
 
2 X- Aleluia , aleluia , Jesus , amigo ,protetor e guia. 
        Aleluia , aleluia, ele é protetor e guia 
 
9- Oração Pai Nosso e Despedida     
  Dê um abraço no seu amigo ao lado e deseje uma semana de 
paz! 

                                 Aniversariantes de dezembro 

     "O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre" Sl 121.8                                                                                                        
                                                             MOTO DA UCP: 

“Batalhando por Cristo. Lutando com amor, sou um soldado de nosso 
Senhor!” 

LEMA DA UCP:  
“Combate o bom combate da fé”. 1 Timóteo 6:12 

DIA DA CRIANÇA PRESBITERIANA 
12 de outubro  

 

ATIVIDADES DA INFÂNCIA NA 

       IGREJA PRESBITERIANA DE BOTAFOGO (1 a 12 anos) 
         Coordenadores- Ilda Marques de Andrade e Indiomar Selau 
9h30min- Culto das crianças (4  a 12 anos) 
10h45min- lanche 
11h – EBD (1-12 anos- dividida em classes por faixa etária) 
 Funcionamento do maternal (1 a 3 anos- de 9h30min até o final do culto 
matutino) 
UCP- 6-12 anos- desde 9h30min até o término do culto matutino nas 
atividades acima. Reunião plenária nos 4ºs domingos às 
18h.Orientadora – Luzia Veloso 

LARA ROMEU PONTES ROSA 05/12      7 ANOS 

TIA CATARINA (Amigos de Jesus) 07/12  

HENRIQUE COSTA HERMENEGILDO 12/12      11 ANOS 

TIA LUZIA (Amigos de Jesus) 12/12  

TIA CRISTINE (Amigos de Jesus) 31/12  

 



IGREJA PRESBITERIANA DE BOTAFOGO
Rua da Passagem, 91 – Rio de Janeiro

22 de dezembro de 2019 – 18h

CORO MARCELLO GANTER

JESUS: VERBO ENCARNADO, FONTE DE AMOR E LUZ

O Verbo se fez carne e habitou entre nós – Arranjos de Tom Fettke
Emanuel – Michael Smith arr. Dom Hart
Luz das Nações – Arranjos de Bradley Knight
Carols of Christmas - Arranjos de Bradley Knight

ORDEM DO CULTO VESPERTINO

ADORAÇÃO

Momento de Silêncio
Prelúdio – Órgão
240 NC – Louvor Angelical
Oração de Adoração e Louvor
09 HE – Noite Jubilosa

Noite jubilosa,
Noite portentosa
Doce luz do Feliz Natal!
Deus conosco habita!
Dádiva inaudita!
Louvores ao Deus eternal!

Noite jubilosa,
Noite portentosa,
Doce luz do Feliz Natal!
Cristo nos liberta,
Cristo, vida certa!
Louvores ao Deus eternal!

Noite jubilosa,
Noite portentosa,
Doce luz do Feliz Natal!
Desce à terra um hino,
A Jesus menino,
Louvores ao Deus eternal!
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CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: Malaquias 3:01-05
241NC – O nascimento de Jesus
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas
236 NC – Em Linda Noite
Oração Diaconal de Dedicação

Saudação aos visitantes

EDIFICAÇÃO

JESUS: VERBO ENCARNADO, FONTE DE AMOR E LUZ

Narração 1
No Princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas
foram feitas por intermédio dele, e, sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava
nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não
prevaleceram contra ela. (Jo 1:1, 3-5)

1 – DEUS SEMPRE EXISTIU

Bem no princípio de tudo, só vazio a existir.
Quando só havia trevas, o Verbo Santo ali brilhou.
Da Criação foi o coração, e a luz da primeira manhã.
E sendo o Deus eterno, tinha todo o poder.

Deus sempre existiu.
O Verbo eterno, páginas do tempo abriu.
Deus sempre existiu rompeu com as trevas,
Dando a todo homem sua luz.
Sim, sempre existiu a luz.

Com amor cobriu os seus filhos, amor celestial.
Rejeitando a misericórdia, rejeitamos seu amor.
Mas, sua graça divina alcançou cada um de nós
Através do Verbo Santo que é Jesus, o Filho seu, Filho de Deus.

O Verbo eterno, páginas do tempo abriu.
Sim, vivo está, rompeu com as trevas,
dando a todo homem sua luz.
Sim, vivo está. Sim, vivo está Jesus.

Narração 2
Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Ele não era a luz, mas veio para
que testificasse da luz, a saber a verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina a todo
homem. 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.(Jo. 1:6,8,9,14) O povo que andava em trevas
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viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a
luz.(Is. 9:2) 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).

2 – O VERBO DE DEUS ENCARNADO / EMANUEL

Tu és o Verbo Santo. Ó, encarnado Deus.
Verdade imutável, qual luz na escuridão.
Nós te adoramos, Cristo, por tão grandioso amor.
O Verbo encarnado, Divino Redentor.

Emanuel, Emanuel. Divinal, conselheiro!
Do universo o Senhor!
O príncipe da Paz, forte Deus, santo é!
Emanuel, Emanuel! Forte Deus! Conselheiro!
Maravilhoso, o pai da eternidade, o Príncipe da Paz.

Emanuel, Emanuel. Divinal, conselheiro!
Do universo o Senhor!
O príncipe da Paz, forte Deus, santo é!
Emanuel, Emanuel! Ó dai louvor! Dai, louvor! Ao Senhor!
Hoje é nascido o Salvador!

Emanuel, Emanuel. Divinal, conselheiro!
Do universo o Senhor!
O príncipe da Paz, forte Deus, santo é! Emanuel, Emanuel!

Narração 3
Naqueles dias, foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população
do império para recensear-se. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para
a Judeia, à cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de
alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu
completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou
numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria.(Lc 2:1, 4-7)

3 – EMANUEL CHEGOU

Desde o início, há reis e sábios
A revelar que vai nascer, o que vai vencer.
Abraão, Jeremias, Moisés e Isaías,
Sempre a proclamar: O Cristo virá!

Sim, de uma virgem, pelo Espírito de Deus,
O grande Messias a essa terra aqui desceu.
Nasceu humilde, nosso Salvador
Na manjedoura, Yeshua, Emanuel.

O rei decretou que todos fossem logo se alistar,
E então seguem, sim, na estrada sem fim.
E chegando lá, em Belém,
Cumpriu-se o tempo de nascer.
Maria deu a luz, a Cristo Jesus.
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Perto dali, nos campos, os pastores avistam a luz de um anjo,
Que novas de grande emoção traz enfim,
Pois hoje nasceu Jesus, o Cristo!
Chegou! Nasceu humilde,
Nosso Salvador na manjedoura, Yeshua, Emanuel chegou.

Anjos cantando estão exaltando esse simples Rei,
Filho do Grande Eu Sou.
Sábios de longe vem, a seguir a estrela
Que mostra o caminho ao pequeno Rei.
E ao chegarem lá, todos vão se prostrar para adorar!
A ele ofertar presentes, a honra, a glória e o louvor.
Alegres sons, vão, sim, cantar!
Chegou! Nasceu humilde,
Nosso Salvador na manjedoura, Yeshua, Emanuel chegou.
Aleluia, aleluia! Emanuel chegou!

Narração 4
Havia, naquela mesma região, pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho
durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória
do Senhor brilhou ao redor deles; e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes
disse: Não temais; eis que vos trago boa-nova de grande alegria, que o será para todo o
povo: é que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor.(Lc. 2:8-
11)

4 – ALEGRES NOTÍCIAS

Alegres notícias o anjo trouxe dos céus:
“Cantai, pois hoje em Belém nos veio o filho de Deus.”
Anos de espera tiveram fim quando o anjo lhes falou:
“Que haja paz aos homens bons.” O Salvador já chegou!

Alegres notícias o anjo trouxe dos céus:
“Cantai, pois hoje em Belém nos veio o filho de Deus.”
Passam-se os anos e as gerações, mas a noite de Belém
Ainda vem nos relembrar o quanto Deus nos quer bem!

Alegres notícias o anjo trouxe dos céus:
“Cantai, pois hoje em Belém nos veio o filho de Deus.”
Cantemos sem hesitação, felizes com vigor.
Lembrando que em Belém nasceu Jesus, o Salvador.

Cante Aleluia! Messias chegou; proclame pelas nações.
Luz do mundo, o Salvador e Redentor. Seu Nome é Jesus!
Alegres notícias o anjo trouxe dos céus:
“Cantai, pois hoje em Belém nos veio o filho de Deus.”

Narração 5
Subitamente, apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e
dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem ele
quer bem. E, ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos
outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer”.
(Lc. 13-15)
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5 – CANÇÃO DE NATAL

No princípio era o Verbo, e o verbo era Deus.
Tudo fez, nele estava a vida.
Trouxe a luz à terra e céus.
Mesmo assim, alguns não creram. E o mundo não o conheceu.
Mas o verbo se fez carne, e um menino rei nos nasceu.
Glória a Deus, cantaram anjos. Glória, glória, ao Redentor!

A canção encheu a noite de alegria e esplendor.
Fiéis, bem alegres, vinde triunfantes.
Ó, vinde a Belém, sim, movidos de amor.
Nasceu o rei da glória prometido.
Ó vinde, adoremos. Ó vinde adoremos Cristo, Senhor.
Toda criação exulte. Terra e céu rendei louvor.
Em celeste santo coro, adoremos ao Senhor.
Sim, adoremos ao Senhor. Glória, adoremos ao Senhor!

Narração 6
Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns
magos do Oriente a Jerusalém. E perguntavam: Onde está o recém-nascido Rei dos Judeus?
Porque vimos a sua estrela e viemos para adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram; e
eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde
estava o menino. E, vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo.
Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram; e
abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Prevenidos
em sonho de não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho a sua
terra.

6 – A LUZ

Reis, pastores a seguir, o bebê a procurar.
Em um berço humilde, vão o encontrar.
A estrela ao lugar guiou. O som que ecoa pelo céu:
“O Rei Bebê nasceu!”

Luz que brilha na escuridão e que faz tudo certo estar.
Luz que mostra o caminhar, ao encontro do Rei vem nos guiar.
Vozes enchem todo ar; coros de anjos a cantar.
Luz tão fulgurante foi vista pelo céu.
Sim, um calor sentiu-se ali.
“Que a paz entre os homens bons, haja sem cessar.”

Luz que brilha na escuridão e que faz tudo certo estar.
Luz que mostra o caminhar, ao encontro do Rei vem nos guiar.
Luz que brilha na escuridão e que faz tudo certo estar.
Luz que mostra o caminhar, vai guiar até o Bebê.
Ela é a estrela de Davi que chegou onde estamos nós.
Luz que marca que o Rei nasceu,
Vai guiar-nos até o Bebê do céu de Luz!
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Narração 7
Ao saberem do nascimento de Jesus, os pastores e os magos do Oriente se alegraram, e
prontamente vieram adorá-lo e oferecer seus presentes. Uma milícia celestial encheu os
céus com louvores, dando glória a Deus nas alturas. Neste dia tão especial, nós também
somos convidados a celebrar com os anjos, magos, pastores, e toda a humanidade o
nascimento do menino Rei, Emanuel, Deus conosco. Somos chamados a experimentar
uma vez mais a alegria, o júbilo deste nascimento que traz esperança e salvação, e
compartilhar nossos louvores, carinho, amor e luz para todos que estão em nosso redor.

7 – SÊ BEM-VINDO, Ó NATAL

Ó, como brilham os olhos das crianças
Ao nos aproximarmos do Natal.
Cantamos melodias natalinas, há um clima de alegria especial.
Sê bem-vindo, ó Natal! Como é bom te receber.
Contigo traze tua luz. Sê bem-vindo, vamos celebrar!

Palavras de carinho que trocamos,
Mensagens que escrevemos em cartões,
Pedidos de oração que a Deus levamos
Relembram o nascimento de Jesus.

Sê bem-vindo, ó Natal! Como é bom te receber.
Contigo traze tua luz. Sê bem-vindo, vamos celebrar!
E a casa toda enfeitada está. Sê bem-vindo, ó Natal!
Sê bem-vindo, ó Natal! Como é bom te receber.
Contigo traze tua luz. Sê bem-vindo, ó Natal!
Sê bem-vindo, o Natal chegou! O Natal chegou, ó Natal!

Narração 8
Com a chegada do Natal, relembramos com intensidade o quanto Deus nos ama, pois ele
enviou o seu filho para nos redimir de nossos pecados e nos dar a vida eterna. E esse
amor divinal, esta graça maravilhosa nos preenche de tal forma, que transborda e contagia.
O anúncio das maravilhas do Senhor Jesus é um chamado irresistível. Disse Jesus aos
seus discípulos, e também a nós: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a
cidade edificada sobre um monte; nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do
alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe
também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem
a vosso Pai que está nos céus. (Mt. 5:14-16)

8A – FALE COM AMOR

Hoje aqui viemos pra adorar-te, ó Senhor.
E alcançar os que lá fora estão.
Só o nosso amor pode provar que as palavras são reais.
Palavras falam menos que as ações.
Sim, fale com amor e viva com amor.
Em tudo que fizer, deixe-o brilhar.
Jesus com amor, irá falar.
Abra o coração e deixe-o habitar.

8B – PROCLAMAI

Neste mundo em trevas, temos que ser luz.
Aos que estão aflitos vamos falar,
Vamos falar que Cristo os ama, veio pra salvá-los.
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Leve a luz, leve a luz. Pregue as boas novas de Jesus e seu amor.
Leve a luz. Leve a luz. Leve a esperança ao que perdido está.
Vá em nome de Jesus, leve a luz.

Falai pelas montanhas. Ó proclamai por terra e céu.
Falai pelas montanhas que Cristo já nasceu.

Sim falai, proclamai, sua glória anunciai.
Sim falai a todo mundo que Jesus nasceu.
Sim falai, proclamai que seu nome é poder.
Sim falai a todo mundo que Jesus nasceu.
Sim falai, proclamai, sua história anunciai.
Sim, falai, a todo mundo que Jesus nasceu.

Leve a luz. Pregue as boas novas de Jesus e seu amor.
Leve a luz. Leve a luz. Leve a esperança ao que perdido está.
Vá em nome de Jesus, leve a luz.

Sim falai, proclamai, sua glória anunciai.
Sim falai a todo mundo que Jesus nasceu.
Sim falai, proclamai que seu nome é poder.
Sim falai a todo mundo que Jesus nasceu.
Falai pelas montanhas. Sim, vá pelas montanhas que Cristo já nasceu!

Narração 9
Disse Jesus: Eu sou a luz do mundo; quem me segue não andará nas trevas; pelo contrário,
terá a luz da vida. (Jo. 8:12) Que neste Natal, a luz e o amor de Jesus estejam com você,
com a sua família e com todos os seus, e que todos tenhamos um novo ano cheio de vida,
paz e harmonia. Aleluia! Feliz Natal!!

9 – CANTEMOS ALELUIAS

Cantemos aleluias, alegres, com fervor,
louvemos, exultantes, pois nasceu o Salvador!
Ao mundo o rei glorioso traz paz, amor e luz. Messias prometido, Jesus!
Unidos em adoração, sentindo toda essa emoção,
É Natal, cumpriu-se a promessa do Senhor.
Canções se ouvem em todo lugar, risos ecoam pelo ar,
pra celebrar, Nasceu-nos Jesus, o Redentor!

Cantemos aleluias, alegres, com fervor,
louvemos, exultantes, pois nasceu o Salvador!
Ao mundo o rei glorioso traz paz, amor e luz.
Messias prometido, Jesus!

Sinos em festa, a Deus louvai, Cristo nasceu,
Na terra há paz, Rei Salvador, ao Deus de amor,
Vinde cantai vinde aleluia!

Cantemos aleluias, alegres, com fervor,
Louvemos, exultantes, pois nasceu o Salvador!
Ao mundo o rei glorioso traz paz, amor e luz.
Messias prometido, Jesus!
O rei prometido, Jesus!
Vinde cantai, vinde, aleluia, aleluia! Ao Rei!
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