
                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                               

 

CANTATAS NATALINAS – Estamos em celebração  das Cantatas Natalinas. Atenção para a 
programação: Dia 08 e 22 Cantata Coro Infantil “Procurando o Rei”, dia 15 Cantata Coro Jovem 
“O Som do Natal” e dia 25 Cantata do Coro Exultai “Nasceu a Esperança”. Venha e celebre o 
Nascimento do nosso Senhor Jesus! 
CULTO DE NATAL – Será na quarta, dia 25, às 19h. Venha e traga mais um para celebrarmos o 
nascimento de Jesus. 
JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO – Dia 31, antes do Culto da Virada teremos um delicioso jantar 
às 20h30. Todos estão convidados. Cada família deverá trazer um prato com comida e a bebida. 
Sugestões: Frango e carne assada, tortas, Lasanha. A igreja se responsabilizará pelo arroz, a 
salada e a farofa (os irmãos não precisam trazer estes). Confirme sua família e o prato que irá 
trazer na secretaria. 
CULTO NOS LARES – Se você deseja um culto em seu lar entre em contato com o Ministério da 
Família. Maiores  informações com o irmão Delmar no telefone: 99964-5195. 
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22 – Cantata de Natal – Coro Infantil – 

Ministério de Adoração 
25 – Cantata de Natal – Coro Exultai – 

Ministério de Adoração 
29 – EBD da Família – Ministérios: da Família, 

Educação Cristã e EBD 

AGENDA  ANIVERSARIANTES   

PROGRAMAÇÃO 
TER: Louvart – 19h;  
QUA: Culto de Oração e Doutrina – 19h;  
SEX: Ensaio Coro Exultai – 19h;  
SAB: Culto de Oração – 7h  
Ensaio Min. de Adoração – 16h  
Culto da Juventude – 19h; 
DOM: EBD – 9h, Culto Manhã – 10h15 
E.R – 16h, M.R e MCM – 17h,  
SMHB – 17h30, U.A. – 18h 
Culto Noite – 19h 

 
Pr. Titular: Pr. Anderson Cavalcanti - 99606-5016 
Email: andersomguimares@gmail.com 
1° Vice-Moderador: Mauro Corrêa - 98141-9942 
2° Vice-Moderador: Ronald  Lopes - 98704-7010 
Educação Cristã: Thiago Neves - 98732-4101 
Email: thiagocarvalho782@gmail.com 
Ministro de Música: Jonathan Souza - 99120-4028 
Email: jonathanjhon20@gmail.com 

EXPEDIENTE 
Secretaria : Ter à Sex das 8h às 12h.  

Gabinete Pastoral: Ter à Sex das 9h às 12h, Qua das 

17h às 19h.  

Ministro de Música: Ter à Sex das 9h às 13h 

VISITANTE, SEJA BEM-VINDO À NOSSA IGREJA! 
ESTAMOS FELIZES EM RECEBÊ-LO.  

ESTA É A CASA DE DEUS! 

ESCALA DOMINICAL 
 

Dirigentes:  Ednelma (M)  / Cláudia  (N)  
Mídia: Letícia (M) / Raimundo Jr. (N) 
Dedicação: M: Mauro / Rejane / S.Dias 
                      N: Flávio / Joelma / R.Rosa 
Recepção: Mário / F. Carla (M) 
                    Mário / J. Victor (N) 
 

 

 

 

É NATAL! 
“Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque Ele salvará o seu povo dos 

pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor 

por intermédio do profeta: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e Ele será 

chamado pelo nome de Emanuel (que quer dizer: Deus conosco)”. (Mateus 1.21-23) 
 

Neste mês de dezembro seguimos celebrando ao Rei Jesus que nasceu para nos 
salvar. Nossos coros seguem apresentando cantatas em louvor e honras ao nosso 
Salvador, anunciando o verdadeiro sentido do Natal. 

São canções que trazem a mensagem bíblica do anúncio da chegada do Natal. 
As crianças têm trazido a história da procura do Rei que nasceu para salvar o seu 
povo dos seus pecados. Este Rei que é exaltado, honrado e admirado pelos reis do 
oriente. 

Os nossos jovens têm apresentado o verdadeiro som do Natal, detalhando em 
suas canções o tom musical que anuncia o cumprimento das promessas de Deus ao 
seu povo, levando-os a celebrar e entoar hinos de louvor ao Rei Jesus que nasceu 
para salvar. 

O coro Exultai retratou com belas canções no Golden Shopping o musical natalino 
nasceu a esperança, ou seja, a promessa se cumpriu, o que era esperado 
aconteceu e trouxe grande alegria para todos que esperavam a redenção de Israel. 
25 de dezembro a mesma ênfase será dada sobre a esperança concretizada com a 
chegada do Natal! 

O texto bíblico presente no Evangelho de Mateus deste editorial retrata bem as 
primeiras informações em explicações claras e detalhadas do que estava 
acontecendo naquela noite em Belém da Judeia com a chegada do Natal.  

O propósito do nascimento de Jesus (do verbo de Deus que se fez carne) era de 
salvar o seu povo dos seus pecados, conforme informação do texto de Mateus. Aquilo 
que foi anunciado pelo profeta Isaías a cerca de seis séculos antes, agora estava se 
cumprindo através da concepção virginal de Maria pelo Espírito Santo, e chegada do 
Rei menino para habitar entre nós. Seu nome Emanuel reflete bem a bondade e o 
desejo do Criador em estar com o seu povo, em salvar e redimir a todos a quem Ele 
quer bem.  

Sigamos em frente anunciando as boas novas de salvação para todos os povos, que é o 
nascimento de Jesus, que veio para salvar. Que a nossa postura neste tempo seja de gratidão, 
de reconhecimento, de alegria e sobretudo de entrega de nossos corações ao Rei Jesus. Deus 
está e estará sempre conosco. Ele é o Emanuel. Feliz Natal! 

No Amor de Cristo, 

Pr. Anderson Cavalcanti – SIB São Luís 
 

24 – Andressa de Jesus dos S. Barros – 98743-4138 
     –  Eva Silva Farias – 98876-4230 
     – Iracilene Lima Lobato Santos – 98774-0464 
26 – Carlos Miranda de Oliveira – 98883-6037 
27 – Thiago Neves Carvalho – 98732-4101 
28 – Rejane Duarte Costa Corrêa – 98197-0060 
29 – Conceição de Maria Silva – 98917-5751 
      – Uhann Kalleb Caldeira Mora – 98881-0287 

FIQUE POR DENTRO 



Celebração ao Senhor – Manhã  
 

Processional                   Instrumental 
Saudação e Convite à Adoração                                                        Dirigente 
 

TEMPO DE ADORAÇÃO 
Prelúdio                               Piano 
Oração  
Canto Congregacional        

♫ 28 CC “Nasceu o Redentor” (Francis Bottome/W. James) 
Recitativo Bíblico Congregacional                           Hb 1.1-4, 6 

“Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, e de muitas 
maneiras, aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias a nós nos 
falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas coisas, e por 
quem fez também o mundo; sendo Ele o resplendor da sua glória e 
a expressa imagem do seu ser, e sustentando todas as coisas pela 
palavra do seu poder, havendo Ele mesmo feito a purificação dos 

pecados, assentou-se à direita da Majestade nas alturas, feito tanto 
mais excelente do que os anjos, quando herdou mais excelente 

nome do que eles. 

Momento de Louvor                                   Min. de Adoração 
♫ Abre os olhos do meu Coração (Quatro Por um) 

♫ Jesus é o Rei da Glória (Daniel de Souza) 

Oração de Louvor  
 

TEMPO DE RECONHECIMENTO E CONSAGRAÇÃO 
Dedicação de Vidas e Bens          

♫ 67 CC “Cristo Exaltado” (Stuart McNair/Peter Bilhorn) 
Oração Dedicatória 
 

TEMPO DE EDIFICAÇÃO 
Inspiração Musical                                           Ir.ª Rosemary Moraes                                                            
Mensagem Bíblica         Pr. Anderson Cavalcanti  
Oração Final e Bênção 
Avisos e Comunicações 
Poslúdio           Instrumental 
Recessional                              Instrumental 

 

Celebração ao Senhor – Noite 
 

“Cantata de Natal Coro Infantil – Procurando o Rei” 
 

Processional                     Instrumental 
Saudação e Convite à Adoração                                                           Dirigente 

TEMPO DE ADORAÇÃO 
Prelúdio              Piano 
Oração 
Canto Congregacional   

♫ 100 HCC “Proclamaram Anjos Mil o Primeiro Natal” (Hino Inglês) 
Leitura Bíblica Alternada                   Is 60.1-3; 40.3-5, 10 e 11 
Dirigente: Levanta-te, resplandece, porque é chegada a tua luz, e é nascida 
sobre Ti a glória do Senhor. Pois eis que as trevas cobrirão a terra, e a 
escuridão os povos; mas sobre Ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se 
verá sobre ti. E nações caminharão para a tua luz, e reis para o resplendor 
da tua aurora. 
Congregação: Uma voz clama: “No deserto preparem o caminho para o 
Senhor; façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todos os 
vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados; os 
terrenos acidentados se tornarão planos; as escarpas serão niveladas. 
Todos: A glória do Senhor será revelada, e, juntos, todos a verão. Pois é o 
Senhor quem fala”. O Soberano, o Senhor, vem com poder! Com seu braço 
forte Ele governa. A sua recompensa com Ele está, e seu galardão o 
acompanha. Como pastor ele cuida de seu rebanho, com o braço ajunta os 
cordeiros e os carrega o colo; conduz com cuidado as ovelhas que 
amamentam as suas crias.  

Momento de Louvor                                       Min. de Adoração 
♫ Aleluia, Hosana (Toque no Altar) ♫ Ao Único (Bené Gomes) 

Oração de Louvor  
TEMPO DE RECONHECIMENTO E CONSAGRAÇÃO 

Dedicação de Vidas e Bens                                     Min. de Adoração  
♫ 80 HCC “Bendito seja sempre o Cordeiro” (Guilherme Kerr Neto/Jorge Camargo) 

Oração Dedicatória  
TEMPO DE EDIFICAÇÃO 

“Cantata Natalina Infantil  – Procurando o Rei” 
Cantata de Natal               Coro Infantil 
Reflexão Bíblica                        Bel. Thiago Neves 

Oração Final e Bênção 
Avisos e Comunicações 
Poslúdio                 Instrumental 
Recessional                        Instrumental 

 
 

 

    

 
 


