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UM MOMENTO GLORIOSO 
 

 “O anjo, porém, lhes disse: não temais; eis aqui 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. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada 

em manjedoura. E, subitamente, apareceu com o anjo uma multidão de 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”.  (Lucas 2.10-14) 
 

Como é bom saber que o nosso Deus, nosso Criador, nos AMA e 
estabeleceu um PLANO de REDENÇÃO para a humanidade perdida em seus 
delitos e pecados. Com este PROPÓSITO enviou seu Filho AMADO, Jesus 
Cristo, para nos SALVAR! 

Neste tempo de NATAL, precisamos relembrar que foi Deus quem decidiu 
vir de encontro a sua Criação com AMOR e proposta de RESTAURAÇÃO e VIDA. 
Ele fez isso, ao enviar Jesus para cumprir obra de SALVAÇÃO. Ele nasceu por 
AMOR à NÓS! 

Os relatos presentes nos Evangelhos destacam este MOMENTO 
GLORIOSO. O evangelista Lucas nos apresenta detalhes daquela noite fria e 
escura também, que foi AQUECIDA e ILUMINADA pela chegada do NATAL de 
Jesus Cristo. 

A proposta da Cantata nos diz que: “Mais de dois mil anos depois, as 
circunstâncias miraculosas do nascimento de Cristo ainda nos impactam. Os 
pastores e anjos, as estrelas e os sábios, uma virgem dando à luz em um 
estábulo, tudo isto continua nos levando ao mesmo Bebê. Em um momento 
glorioso, Deus reuniu Criador e criatura, Seu plano perfeito se fez em carne, 
tornando-se a coroa da redenção”. 

A canção relata a história natalina: “O esplendor da estrela, os anjos a 
cantar. Um Rei na manjedoura, o plano se cumpriu. O céu desceu à terra trazendo 
salvação. Em uma noite gloriosa, que Deus mudou a história e em homem se 
tornou! Anjos cantam em fulgor, glórias dai ao nosso Rei. Que no mundo haja paz, 
salvação Deus concedeu. Pelos vales proclamai que a promessa se cumpriu, 
com os anjos pois cantai em Belém nasceu Jesus. Oh! Todos os povos 
cantem jubilosos e rendam louvores ao Rei Jesus. Sim, adoremos pois só Ele é 
digno. Oh! Vinde adoremos ao nosso Senhor”. 

Que o grande AMOR de Deus aqueça nossos CORAÇÕES hoje e sempre. 
Que a LUZ do Senhor ILUMINE nossas vidas e famílias e nos dê direção certa a 
cada dia. 

 

Um Feliz Natal, 

Pr. Anderson, Jucineuza, Melinda e Nicole Cavalcanti – SIB de São Luís 
 

Ano IV – Boletim Especial de Natal 
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AGENDE-SE   

25 – Musical Natalino – Coro Exultai –  Ministério de Música 
26 – Reunião e Confraternização Diaconal 
     – Culto de Oração e Doutrina    Dirigente: Jonathan Estudo: Cláudia 
30 – EBD da Família – Ministérios: da Família, Educação Cristã e EBD  
     – Momento Diaconal 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA  

26 – Carlos Miranda de Oliveira ☺ 98883-6037 / 98141-4891 
27 – Thiago Neves Carvalho ☺ 3253-7687 / 98732-4101 
28 – Rejane Duarte Costa Corrêa ☺ 3223-9057 / 8197-0060 
29 – Conceição de Maria Silva ☺ 3223-3931 / 98244-9743 

FIQUE POR DENTRO 

CANTATAS NATALINAS – Atenção à programação das Cantatas este 

mês: dia 16 a Cantata “Encontro na Manjedoura” com o Coro Infantil e a 
cantata “Um momento Glorioso”,  23 e hoje dia 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, 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. Valor R$15,00. Saída da Igreja às 8h. 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 7 bolsas, os irmãos que estiverem 
interessados deverão dirigir-se à secretaria para maiores informações. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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 

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 


