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A VARIEDADE 

ENCONTRO NA MANJEDOURA 
“E, vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria. E, entrando na casa, 
acharam o menino com Maria sua mãe e, prostrando-se, o adoraram; e abrindo os seus 

tesouros, ofertaram-lhe dádivas: ouro, incenso e mirra”. (Mateus 2.10-11) 
 

O nascimento de Jesus foi cheio de acontecimentos. José (Mt 1.20), Maria (Lc 1.28-35), 
os pastores (Lc 2.9) e os magos (Mt 2.12) foram avisados por anjos e em sonhos sobre o 
nascimento de Jesus, o filho de Deus que iria salvar o mundo (Lc 1.21).  

Havia uma estrela que sinalizava a presença de Jesus na terra, já mencionado pelo 
profeta Isaías: “O povo que andava em trevas viu uma grande luz; e sobre os que habitavam 
na terra de profunda escuridão resplandeceu a luz” (Isaías 9.2). Uma luz que veio ao mundo, 
mas, mesmo assim muitos não perceberam. 

A Bíblia nos diz que sábios, vindos do oriente chegaram em Jerusalém nos dias de 
Herodes e perguntaram sobre o recém-nascido rei dos judeus. Os magos sabiam que era 
em Belém da Judeia que Jesus iria nascer, pois acreditaram nas palavras do profeta: “Mas 
tu, Belém Efrata, posto que pequena para estar entre os milhares de Judá, de ti é que me 
sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde 
os dias da eternidade”. (Mq 5.2) 

Depois de receberem a ordem do rei, os magos foram por um caminho e avistaram uma 
estrela que os guiou até o lugar onde Jesus estava.  Chegando diante do Menino Jesus, lhe 
ofereceram como presente: ouro, incenso e mirra. 

Estes presentes refletem sobre a missão de Jesus ao vir ao mundo, sobre quem é Jesus 
nas nossas vidas e sobre como Deus preparou o sustento e proteção para sua família: 

O Ouro é para o Jesus Rei 
A família de Jesus era pobre, prova disso que deram a oferta sacrificial de dois 

pombinhos (Lucas 2.24). Deus, por sua provisão, mandou aqueles reis magos levarem ouro 
para Jesus para servir como fonte de sustendo naquele período em que teriam que fugir 
para o Egito. O ouro significa que Jesus é Rei. Somente um Rei superior poderia receber 
ouro de outros reis. 

O Incenso é para o Jesus Sacerdote. 
O incenso era utilizado pelos sacerdotes no templo. O significado do incenso era a 

oração (Salmos 141.2). Um sacerdote acendia incenso quando fazia as orações pelo povo. 
Os magos deram incenso a Jesus porque era uma oferta sagrada além de servir para 
espantar moscas no ambiente onde estivesse a criança recém-nascida. O incenso simboliza 
que Jesus seria sacerdote. Segundo a bíblia Ele é o supremo sacerdote segundo a linhagem 
de Melquisedeque (Hebreus 7.17 e 21). Os magos sabiam que Jesus intercederia por nós 
como sacerdote para sempre. Jesus é o Sumo Sacerdote que intercede por nós. 

A Mirra é para o Jesus Profeta. 
A mirra é um óleo cheiroso extraído de uma planta espinhosa. Era utilizada pelos 

profetas para ungir as pessoas que fossem consagradas reis ou para ministrar cura aos 
leprosos. Os magos deram mirra para Jesus por que era usada como óleo em crianças para 
dar frescor e hidratar a pele, além de servir como repelente de moscas. Os magos sabiam 
que Jesus era o profeta esperado por séculos. Jesus é o profeta supremo que haveria de 
vir, cumprindo todas as profecias a seu respeito e anunciando um novo tempo da Graça de 
Deus! 

Como os sábios, ofereçamos a Deus nosso coração de ouro, pois o que Ele quer de nós 
é que tenhamos pureza no coração “de um valor sem ter igual”. Ofereçamos as nossas 
orações e nosso louvor ao Senhor como incenso, pois “nós somos para Deus um aroma de 
amor e ele quer que o mundo possa sentir”. E, assim como a mirra, possamos ser novas 
criaturas, oferecendo ao Senhor a nossa vida, renunciando as nossas vontades e 
escolhendo viver pra Cristo. Pois “nova vida Ele dá para quem abre a porta do coração”! 

Amanda Azevedo – Ministério Infantil 
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AGENDE-SE   

16 – Cantata Natalina - Coro Infantil – Ministério de Música/ Infantil 
19 – Culto de Oração e Doutrina Dirigente: Jonathan Estudo: Pr. Anderson  
23 – Culto Cantado – Noite - Ministério de Música 
 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA  

20 – Diego Costa Leitão ☺ 98827-1579 
 

FIQUE POR DENTRO 

CANTATAS NATALINAS – Atenção à programação das Cantatas este mês: 

a Cantata “Encontro na Manjedoura”, hoje com o Coro Infantil e a cantata “Um 
momento Glorioso” dias 23 e 25 com o Coro Exultai. 

JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO – Será antes do Culto de Gratidão do 

dia 31, às 21h. Faremos um delicioso jantar e contamos com a sua colaboração. 
Sugerimos: Mulheres: carne e frango assados e desfiados, tortas, macarrão, 
lasanhas etc; Homens: Refrigerantes e sucos. A igreja se responsabilizará pelo 
arroz, salada, farofa e descartáveis. Você e sua família está convidado! 

CONFRATERNIZAÇÃO DA JUVENTUDE – No dia 01/01 haverá a 

Confraternização da Juventude. Para mais informações falar com Elson Frazão. 
A Confraternização é da Juventude mas, toda a Igreja esta convidada. 

RETIRO ESPIRITUAL 2019 – Já temos o lugar para nosso Retiro de 2019! 

Nos dias 02 a 06 de março. O valor é de R$100,00. Será na Chácara Palmeira, 
Avenida Boa Esperança, no Araçagy. Os irmãos já podem estar adiantando o 
pagamento junto à tesouraria.  

MATRÍCULAS COLÉGIO BATISTA – O Programa “Somos todos Colégio 

Batista”, um projeto que visa oferecer às igrejas 10 bolsas de estudo de 50%, 
para alunos novatos, filhos de membros das Igrejas Batistas, filiadas à 
Convenção Batista Maranhense, com idade entre 01 e 17 anos, apenas no turno 
matutino. A nossa igreja ainda tem 8 bolsas, os irmãos que estiverem 
interessados deverão dirigir-se à secretaria para maiores informações. 

 
 
 
 
 
 
 
 

EXPEDIENTE: 3ª Feira – Min. de Arte – 19h / 4ª Feira – Culto de Oração e Doutrina – 19h / 6ª Feira 
– Ensaio do Côro Exultai – 19h / Sábado – Culto de Oração – 6h30, Min. de Louvor – 9h, Culto Jovem 
– 19h  Domingo: EBD – 9h às 10h, Culto Matutino – 10h15, ER – 16h, MR e MCA – 17h, S.H.B e 
JCA – 17h30, Amigos de Missões – 18h; Culto Noturno – 19h 
Secretaria da Igreja: 3ª a 6ª feira das 8h às 12h. Atendimento Pastoral Gabinete: 3ª a 6ª – Manhã 
– 9h às 12h; 4ª – 17h às 19h Visitação: 3ª a 6ª – Tarde. Ministro de Música: 3ª a 6ª  das 9h às 13h  

 

 

Pastor Titular: Pr. Anderson Cavalcanti 99606-5016   
98131-8834 Email: andersomguimares@gmail.com 
1º Vice-Moderador: Mauro Corrêa 98141-9942 
2º Vice-Moderador: Ronald Almeida Lopes 98704-7010 

TEMA ANUAL DA CBB de 2018: Vivendo o Reino de Deus. 
DIVISA: “Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão 
acrescentadas”. (Mateus 6.33) 

Educação Cristã: Fran Farias / 98815-8578 
Email: professorafranfarias@gmail.com 
Ministério de Música: Jonathan Souza/ 99120-
4028 / Email: jonathanjhon20@gmail.com 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ouro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ouro


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

CELEBRAÇÃO AO SENHOR – MANHÃ 
 

Processional                  Instrumental 
Avisos e Comunicações                    Min. de Comunicação 
Saudação e Boas Vindas                  

TEMPO DE ADORAÇÃO 
Prelúdio Cantado                                                       Min. de Adoração 

♫ Magnífico (R. Badham/Hillsong/J. Souza) 
Oração 
Recitativo Bíblico Congregacional                 Sl 113.1,4-6; 1Sm 2.2 

“Aleluia! Louvem, ó servos do Senhor, louvem o nome do Senhor! O 
Senhor está exaltado acima de todas as nações; e acima dos céus está a 
sua glória. Quem é como o Senhor, o nosso Deus, que reina em seu trono 
nas alturas, mas se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na 
terra? Não há ninguém santo como o Senhor; não há rocha alguma como 

o nosso Deus.” 

Momento de Louvor                           Min. de Adoração  
♫ 52 HCC “Grandioso és Tu”  (Carl Boberg/Melodia Sueca) 

♫ Deus Supremo és (Desconhecido) 

Oração de Louvor 
CELEBRAÇÃO DOS BATISMOS 

Recitativo Bíblico Congregacional                                   Mc 16.16a  
“Quem crer e for batizado será salvo”. 

Batismos        ♫ 510 HCC “Às águas do Jordão” (W. Entzminger/H. Rollam Júnior) 

TEMPO RECONHECIMENTO E CONSAGRAÇÃO 
Recitativo Bíblico                                                                2Co 5.17 
“Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já 

passaram; eis que surgiram coisas novas!” 

Dedicação de Vidas e Bens           ♫ Eu Nasci de Novo (Ana Paula e André Valadão) 

Oração Dedicatória  
Palavra Multiplicadora 

TEMPO DE EDIFICAÇÃO 
Entrega dos Certificados de Batismo 
Mensagem Bíblica                      Pr. Anderson Cavalcanti 
Canto Congregacional  

♫ 499 HCC “Ouvi Contar a História de Jesus” (Eugene M. Bartlett) 
Oração Final e Bênção 
Poslúdio                     Instrumental 
Recessional                        Instrumental 
 

 

ESCALA DOMINICAL 
Dirigente: Jonathan (M/) Cláudia (N) 

Mídia: Rebeca  (M) /  Letícia (N) 
Recepção: M: Mário, Deujanira e Rômulo 
                   N: Mário, M. Rosa e João Victor 

Dedicação: R. Rosa / Mirailde / Marcelino (M) 
                    Flávio / André / Rejane (N) 
Plantão:  Placídia / Dezidério (M) 
                Lídia / Adélia (N) 

 

 
 

CELEBRAÇÃO AO SENHOR - NOITE 

Cantata Natalina – Encontro na Manjedoura 
Processional                               Instrumental 
Avisos e Comunicações 
Saudação e Boas Vindas 

 

TEMPO DE ADORAÇÃO 
Prelúdio Cantado                                                                 Min. de Adoração 

♫ Magnífico (R. Badham/Hillsong/J. Souza) 
Oração 
Canto Congregacional    

♫ 96 HCC “Cantam Anjos Harmonias” (Charles Wesley/Felix Mendelssohn) 
Leitura Bíblica Alternada                                                               Lc 2.8-14 
Dirigente: Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante 
a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do 
Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles; 
e ficaram aterrorizados. 
Congregação: Mas o anjo lhes disse: "Não tenham medo. Estou lhes 
trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo: Hoje, 
na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador que é Cristo, o Senhor. 
Dirigente: Isto lhes servirá de sinal: encontrarão o bebê envolto em 
panos e deitado numa manjedoura". De repente, uma grande multidão do 
exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: 
Todos: "Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens aos quais 
ele concede o seu favor". 
Mensagem Musical                          Coro Feminino 
Momento de Louvor                                      Min. de Adoração 

♫ Rei da Glória (IB. Nova Jerusalém) ♫ Recebe a Honra (Rachel Novaes) 

Oração de Louvor 
 

TEMPO DE RECONHECIMENTO E CONSAGRAÇÃO 
Recitativo Bíblico Congregacional                                              Is 49.26  

“E toda carne saberá que Eu sou o Senhor, o teu Salvador e o teu 
Redentor, o poderoso de Jacó”. 

Dedicação de Vidas e Bens  
♫ 99 HCC “Num Berço de Palhas” (J. McFarland/J. Murray) 

Oração Dedicatória  
 

TEMPO DE EDIFICAÇÃO 
“Um Encontro Na Manjedoura” 

Cantata Natalina                                                                         Coro Infantil 
♫ Celebremos ao Rei dos reis  ♫ Sem Jesus não há Natal  ♫ J.P.V. 

♫ Diante do Salvador   ♫ Coração de Ouro  ♫ Este presente 
♫ Vou ser igual aos sábios  ♫ Celebremos ao Rei dos reis (reprise) 

Reflexão Bíblica           Pr. Anderson Cavalcanti  
Oração Final e Bênção 
Poslúdio                    Instrumental 
Recessional                    Instrumental 
 


