CULTO de NATAL
24 de Dezembro de 2013 – 20h00
* Prelúdio

instrumentos
JESUS – A LUZ DO NATAL
“Então Jesus tornou a falar-lhes, dizendo: Eu sou a luz do mundo; quem me segue de modo algum andará
em trevas, mas terá a luz da vida.” João 8.12

* Oração
* Hino 106 HCC- Cantai que o Salvador chegou (Watts/Haendel)
1. Cantai que o Salvador chegou
3. Ele venceu a morte e a dor,
Acolha a terra o Rei.
Baniu a escuridão.
Ó vós nações a ele só
As bênçãos vêm do Redentor
Contentes vos rendei. (2x)
Em régia profusão (2x)
Ó sim, contentes vos rendei.
Oh, sim, em régia profusão.
2. Ao mundo as novas proclamai
4. Cristo governa com amor.
Que já raiou a luz.
Os povos provarão
Ó terra, mar e céus cantai.
Que é justo e bom, o Salvador
Nasceu o Rei Jesus (2x)
E lhe obedecerão (2x)
Nasceu, nasceu o Rei Jesus
Sim, todos lhe obedecerão.
* Interlúdio

congregação

* Cantata “Cantai, sua luz chegou” (Dennis e Nan Allen)

instrumentos

* Boas Vindas
JESUS – A LUZ DO NATAL QUE BRILHOU EM NOSSOS CORAÇÕES
“Porque Deus, que disse: Das trevas brilhará a luz, é quem brilhou em nossos corações, para iluminação
do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo.” II Coríntios 4.6
* Hino Noite Jubilosa (Watts/Haendel)
1. Noite jubilosa! Noite portentosa,
Doce luz do feliz Natal!
Deus conosco habita,
Dádiva inaudita
Louvores ao Deus eternal!
2. Noite jubilosa! Noite portentosa,
Doce luz do feliz Natal

congregação
Cristo nos liberta, Cristo, vida certa!
Louvores ao Deus eternal!
3. Noite jubilosa, noite portentosa,
Doce luz do feliz Natal.
Anjos cantam hinos
Ao Rei pequenino
Louvores ao Deus eternal.

* Hino 104 HCC-Surgem anjos proclamando (hino trad. frances)
1. Surgem anjos proclamando
3. Berço rude lhe foi dado,
Paz à terra e a Deus louvor,
Mas do céu lhe vem louvor.
Vão seus hinos ecoando
Ele é o Salvador amado,
Nas montanhas ao redor
Bem merece o nosso amor.
Glória, Glória a Deus nas alturas!
Glória, Glória a Deus nas alturas!
Glória, Glória a Deus nas alturas!
Glória, Glória a Deus nas alturas!
2. Vão-se alegres os pastores
4. Povos, tribos, celebrai-o!
Ver o infante celestial
“Glória a Deus” também dizei.
E acrescentam seus louvores
De joelhos adorai-o,
Ao louvor angelical
Ele é o Cristo, o grande Rei.
Glória, Glória a Deus nas alturas!
Glória, Glória a Deus nas alturas!
Glória, Glória a Deus nas alturas!
Glória, Glória a Deus nas alturas!

JESUS – A LUZ DO NATAL
QUE ILUMINA NOSSOS PASSOS
“Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho.”
Salmo 119.105
* Cântico “Nas estrelas” (Carmichael)
congregação
Nas estrelas vejo a sua mão
Descobri então que Deus
E no vento ouço a sua voz
Não vive longe lá no céu
Deus domina sobre terra e mar
Sem se importar comigo
O que Ele é pra mim?
Mas agora ao meu lado está
Eu sei o sentido do Natal
Cada dia sinto o seu cuidar
Pois a história tem o seu lugar
Ajudando-me a caminhar
Cristo veio para nos salvar
O que Ele é pra mim?
O que Ele é pra mim?
Tudo Ele é pra mim.
‘Té que um dia seu amor senti
Tudo é Jesus pra mim
Sua imensa graça recebi
Tudo é Jesus pra mim.
(Dedicação de dízimos e ofertas)
* Oração de Gratidão
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Abertura
Cantai, sua luz chegou!
Emanuel
Brilha, brilha
Tão pequeno
Oh! Noite santa
Alguém vai nascer esta noite
Luz do mundo
Canção de Natal (medley)

“Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora que vai
brilhando mais e mais até ser dia perfeito.” Provérbios 4.18
* Mensagem

“A luz do Natal - Jesus”

* Hino 91 HCC – Noite de paz! Noite de amor! (Mohr/Gruber)
congregação

1. Noite de paz! Noite de amor!
Dormem todos em redor.
Em Belém Jesus nasceu,
Rei da paz, da terra e céu.
Nosso salvador é Jesus, Senhor.
2. Glória a Deus! Glória a Deus!
Cantam anjos lá dos céus;
Trazem novas de perdão
Graça eterna, salvação.

* Oração
* Poslúdio

Pr Soria
congregação

Prova deste amor
Dá o Redentor
3. Rei da paz, Rei de amor
É Jesus o Salvador.
Vinde todos lhe rogar
Que nos venha abençoar
Deste mundo a luz.
É o Senhor Jesus!

instrumentos

NATAL - ENCONTRO DA VERDADEIRA PAZ

Igreja Evangélica Batista no Alto da Mooca

“Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou; não vo-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o
vosso coração, nem se atemorize. João 14:27”
Natal é uma das datas mais esperadas do ano. Os comerciantes esperam-na para
poderem realizar seus lucros com a venda de seus estoques. As crianças ficam no aguardo de
seus presentes. Os trabalhadores anseiam pelo abono de fim de ano. Todos esperam encontrar
algo novo no Natal, mas ele passa e nada é encontrado, pois sempre se procura algo
inadequado.
A Bíblia nos fala do NATAL. Ela nos apresenta o Natal como sendo a
concretização do maravilhoso plano de Deus para o homem encontrar a verdadeira PAZ. Em
Jesus Cristo encontramos a plena, absoluta e extraordinária PAZ. A Paz de Deus.
Quando Jesus nasceu não havia guerra na terra, posto que Roma tinha invadido
todo o mundo conhecido e à força das legiões de soldados tinha imposto a paz pelas armas.
Era a PAX Romana.
A PAZ proposta por Deus é de outra natureza. Não é apenas a cessação da guerra,
nem é uma imposição pela força bruta, nem tampouco uma invasão contra nossa vontade,
mas é Sua disposição de nos dar da Sua presença Augusta, que transforma o campo de
batalha, no qual nos encontramos, em um jardim florido e abençoado.
Natal é o nascimento de Jesus Cristo, que marcou o início da era cristã, mas pode e
deve ser a marca da Paz em nossa vida. Paz que é encontrada no "Príncipe da Paz", que é
Jesus. Nele encontramos a união com Deus, nos tornando da família de Deus, por meio da
cruz do Calvário.
Neste Natal, assim como a cada dia de nossa vida, nós podemos ter a alegria de
viver em paz, pois Jesus nos legou a Sua PAZ, não a passageira, efêmera e insipiente paz que
o mundo dá, mas a verdadeira paz, a PAZ DE CRISTO.

24 de Dezembro de 2013

Quero desejar que o Amor do Príncipe da Paz
reine em sua vida nesse Natal e todos os seus amigos e familiares sejam
felizes com você. Que sua felicidade seja como as folhas da árvore
plantada junto à ribeiros de águas puras e cristalinas.

FELIZ NATAL!

FELIZ NATAL!
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