
domingo, 24 de dezembro de 2017

MANHÃ
O REI DE AMOR NASCEU

“Porque um menino nos nasceu, um �lho se nos deu; e o governo estará sobre os seus ombros; e o seu nome será: Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe 
da Paz. Do aumento do seu governo e da paz

não haverá �m, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o estabelecer e o forti�car em retidão e em justiça,
desde agora e para sempre; o zelo do Senhor dos exércitos fará isso.” (Isaías 9.6,7)

 
Hino 106 HCC “Cantai que o Salvador chegou”

O REI DE AMOR NASCEU – LOUVEMOS A DEUS
“Então, de repente, apareceu junto ao anjo grande multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo:  

Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens de boa vontade.” (Lucas 2.13,14)

Hino 104 HCC “Surgem Anjos Proclamando”

Apresentação dos Visitantes / Comunicações

O REI DE AMOR NASCEU – ENTREGUEMOS NOSSAS VIDAS PARA SERVI-LO

Dedicação de Vidas e Bens
“Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo de lei, 

para resgatar os que estavam debaixo de lei, a �m de recebermos a adoção de �lhos.” (Gálatas 4.4)

Hino 94 HCC  “Falai Pelas Montanhas”

O REI DE AMOR NASCEU – ELE É A RAZÃO DO NOSSO VIVER!
“Tendo, pois, nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que vieram do oriente a Jerusalém uns magos que perguntavam: Onde está aquele que é 

nascido rei dos judeus? Pois do oriente vimos a sua estrela e viemos adorá-lo.” (Mateus 2.1,2)

Mensagem:  Pr. Claudio José Farias de Souza

Hino 90 HCC “Oh, Vinde Fiéis”

              

Oração Final e Benção

NOITE
Leitura Bíblica: Lc 2:8-20

Dirigente: Ora, havia naquela mesma região pastores que estavam no campo, e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E um anjo do Senhor 
apareceu-lhes, e a glória do Senhor os cercou de resplendor; pelo que se encheram de grande temor.
Congregação: O anjo, porém, lhes disse: Não temais, porquanto vos trago novas de grande alegria que o será para todo o povo: É que vos nasceu hoje, na 
cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor.
Dirigente: E isto vos será por sinal: Achareis um menino envolto em faixas, e deitado em uma manjedoura. Então, de repente, apareceu junto ao anjo grande 
multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo:
Congregação: Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens de boa vontade.
Dirigente: E logo que os anjos se retiraram deles para o céu, diziam os pastores uns aos outros: Vamos já até Belém, e vejamos isso que aconteceu e que o 
Senhor nos deu a conhecer. Foram, pois, a toda a pressa, e acharam Maria e José, e o menino deitado na manjedoura;
Congregação: E, vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita; e todos os que a ouviram se admiravam do que os pastores lhes diziam.
Dirigente: Maria, porém, guardava todas estas coisas, meditando-as em seu coração.
TODOS: E voltaram os pastores, glori�cando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora dito.

Hino 91 HCC    “Noite de Paz! Noite de Amor!”
Apresentação dos Visitantes / Comunicações

Dedicação de Vidas e Bens
“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.”  Mt 2: 10,11

Cântico     “Maior Que Tudo”

O Coro Reunido da PIBSJM Apresenta:

Musical de Natal “FAZ BRILHAR”

CANTAI!
ALELUIA PARA O NOVO REI!

ETERNO EMANUEL!
TODA TERRA LOUVA!

FAZ BRILHAR!
CUMPRA-SE EM MIM!

O GRANDE REI VAI CHEGAR!
DEUS ESTÁ EM NÓS!

ADORAI O PODEROSO DEUS!

Re�exão: Pr. Claudio José Farias de Souza

Coro Reunido  “O  Grande Rei Vai Chegar!”
Palavras Finais Oração e Despedida

1. Cantai que o Salvador chegou
Acolha a terra o Rei.
Ó vós nações a ele só
Contentes vos rendei. (2x)
Ó sim, contentes vos rendei.

2. Ao mundo as novas proclamai
Que já raiou a luz.
Ó terra, mar e céus cantai.
Nasceu o Rei Jesus (2x)
Nasceu, nasceu o Rei Jesus

3. Ele venceu a morte e a dor,
Baniu a escuridão.
As bênçãos vêm do Redentor
Em régia profusão (2x)
Oh, sim, em régia profusão.

4. Cristo governa com amor.
Os povos provarão
Que é justo e bom, o Salvador
E lhe obedecerão (2x)
Sim, todos lhe obedecerão.

1. Surgem anjos proclamando 
Paz à terra e a Deus louvor.
Vão seus hinos entoando 
Nas montanhas ao redor.
Glória, glória a Deus nas alturas.
Glória, glória a Deus nas alturas

2. Vão-se alegres os pastores
Ver o infante celestial
E acrescentam seus louvores
Ao louvor angelical
Glória...

3. Berço rude lhe foi dado, 
Mas do céu lhe vem louvor.
Ele é o Salvador amado, 
Bem merece o nosso amor.
Glória...

4. Povos, tribos, celebrai-o!
“Glória a Deus” também dizei.
De joelhos adorai-o,
Ele é o Cristo, o grande Rei.
Glória...

Falai pelas montanhas,
nos montes e por todo o lugar
Falai pelas montanhas que Cristo já 
nasceu.

1. Nasceu na estrebaria 
o grande Rei dos céus,
O eterno prometido, Jesus, 
menino Deus.

2.  Nos campos os pastores
Ouviram com temor
Os anjos que cantavam 
em glória e resplendor.

3.  E nós, que o conhecemos,
Devemos proclamar
Que Cristo veio ao mundo
e a todos quer salvar.

1.  Oh, vinde, �éis, triunfantes, alegres,
sim vinde a Belém, 
Já movidos de amor.
Nasceu vosso Rei, 
lá dos céus prometido.

Oh, vinde, adoremos!  (3x)
A nosso Senhor!

2.  Olhai, admirados, a sua humildade,
Os anjos o louvam com grande fervor,
Pois veio conosco habitar, encarnado.

3. Por nós, das alturas 
celestes baixando,
Em forma de servo 
Se fez, por amor,
E em glórias a vida 
Nos dá para sempre.

4. Nos céus adorai-o, 
vós, anjos em coro,
E todos na terra tributem louvor.
A Deus honra e glória, 
Contentes, rendamos.


