4 Oração de agradecimento
5 Mensagens
6 Pedidos de Oração
1 Or ação pedindo a presença de Deus

7 Oração pelos pedidos

2 Louvor - Tremenda Gr aça

8 Louvor - Oh quao lindo esse nome é

Quebra o julgo do meu pecado
Tão mais forte, é o meu amado
O rei da glória, o grande rei dos reis
Treme a terra, com trovão santo
Eu o admiro, desejo tanto
O rei da glória, o grande rei dos reis
Ah que tremenda graça
Ah que infalível amor
Tomou o meu lugar
A minha cruz levou
Você deu sua vida
Estou liberto enﬁm! Oh oh
Jesus, eu canto pelo que fez por mim
Traz a ordem em meio ao caos
Adota o órfão, livra do mal
O rei da glória, o rei da glória
Governa o mundo, com a sua justiça
És como o sol, tua face brilha!
O rei da glória, o grande rei dos reis

Oh que tremenda graça
Ah que infalível amor
Tomou o meu lugar
A minha cruz levou
Você deu sua vida
Estou liberto enﬁm! Oh oh
Jesus, eu canto pelo que fez por mim

No início eras a palavra
Um com Deus, o Altíssimo
O mistério de Tua glória
Cristo, em Ti se revelou

Digno é o cordeiro de Deus
Digno é o rei que a morte venceu
Digno é o cordeiro de Deus
Digno é o rei que a morte venceu

Oh, quão lindo esse nome é
Oh, quão lindo esse nome é
O nome de Jesus, meu Rei
Oh, quão lindo esse nome é
Maior que tudo ele é
Oh, quão lindo esse nome é
O nome de Jesus

Digno é o cordeiro de Deus
Digno é o rei que a morte venceu
Digno é o cordeiro de Deus
Digno, digno, digno

Deixou o céu para buscar-nos
Veio pra nos resgatar
Amor maior que o meu pecado
Nada vai nos separar

Oh que tremenda graça
Ah que infalível amor
Tomou o meu lugar
A minha cruz levou
Você deu sua vida
Estou liberto enﬁm! Oh-oh
Jesus, eu canto pelo que fez por mim

Oh, quão maravilhoso é
Oh, quão maravilhoso é
O nome de Jesus, meu Rei
Oh, quão maravilhoso é
Maior que tudo ele é
Oh, quão maravilhoso é
O nome de Jesus

3 Testemunhos e agradecimentos

9 Oração Final

A morte venceste
O véu Tu rompeste
A tumba vazia agora está
O céu Te adora
Proclama Tua glória
Pois ressuscitaste e vivo está
És invencível
Inigualável
Hoje e pra sempre reinarás
Teu é o reino
Tua é a glória
Acima de todo nome está
Poderoso esse nome é
Poderoso esse nome é
O nome de Jesus, meu Rei
Poderoso esse nome é
Mais forte que tudo é
Poderoso esse nome é
O nome de Jesus

“Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à
luz o seu primogênito. Envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria.” Lucas 2:6-7
Imaginem a cena: um casal jovem e grávido do seu primeiro ﬁlho chega à
sua terra de origem para cumprir um alistamento (Lucas 2:1-3). Depois de
muito viajarem, os dois pisam em Belém da Judeia, provavelmente, em um
dia muito frio, conforme a noite se aproximava. Preocupados com a possibilidade de a criança nascer, procuram um lugar adequado para passarem a
noite. Conversam, perguntam, pedem ajuda... mas não acham esse lugar.
Nas hospedarias, não houve quem se compadecesse da jovem grávida. José
e Maria só encontraram favor ante um dono de estábulo, onde Jesus, o salvador do mundo, nasceu, tendo a manjedoura como berço.
Neste ano, não é diferente. Assim como naquela noite, muitas portas estão
fechadas, indicando corações indisponíveis à presença de Cristo. No entanto,
ele mesmo aﬁrma, em João 4, que o Pai procura adoradores, ou seja, está em
busca de corações que o honrem em espírito e em verdade. Mas como ser
esse lugar em que o salvador do mundo poderá repousar, se estamos tão
ocupados, com lotação máxima, preocupados e sobrecarregados? Hoje,
somos desaﬁados a pensar sobre o que pode acontecer a nossas vidas,
quando nos tornamos lugar para Jesus estar.

UMA VIDA PURIFICADA!
“Aspergirei água pura sobre vocês e ﬁcarão puros; eu os puriﬁcarei de
todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos.” Ezequiel 36:25
Quando Jesus encontra morada em um coração, ele o limpa de todas as suas
impurezas. Ele o liberta de seus ídolos, aquilo que o escraviza e oprime. Pode
ser uma compulsão, um relacionamento, um emprego e até mesmo um
ministério. Mas, quando Jesus repousa nesse coração, o Natal acontece e faz
de um lugar pobre e mesmo sujo um ambiente acolhedor, de porta aberta,
para onde caminham homens simples, como os pastores, ou poderosos,
como os reis magos. O Natal transforma estábulos em palácios, corações
escravizados em vidas de adoração a Deus.

UM CORAÇÃO TRANFORMADO!
“Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês;
tirarei de vocês o coração de pedra e, em troca, darei um coração de
carne.” Ezequiel 36:26
Naquela noite, muitas portas se fecharam para Jesus e sua família devido à
alta lotação na cidade. Hoje, os corações também estão ocupados, cheios de
responsabilidades, feridas, traumas, sofrimento, orgulho, medo e tantas
outras cargas. Sobrecarregados, os corações se fecham, tornam-se como
pedra. É Deus, somente Deus, quem pode trocar esse coração de pedra por
um de carne, vivo, o qual Jesus poderá acessar. Quando Jesus repousa em
um coração outrora de pedra, o Natal acontece, e tudo que era sólido se
desmancha, se desfaz. Então, os recomeços se tornam possíveis, e a nova
vida começa.

UM MODO DE AGIR DIFERENTE!
“Porei o meu Espírito em vocês e os levarei a agir segundo os meus
decretos e a obedecer ﬁelmente às minhas leis.” Ezequiel 36:27
Quantas atitudes, práticas, manias, falas, hábitos e comportamentos gostaríamos de mudar e não conseguimos? O que parece essa promessa de que
Deus, por meio de seu Santo Espírito, poderá nos levar a obedecê-lo, a cumprir a sua vontade, a sermos quem, de fato, ele deseja que sejamos? Quando
Jesus repousa em um coração, o Natal acontece e o Espírito Santo faz de nós
não um berço provisório, mas uma morada. Quando o Natal acontece, nós
também nascemos de novo e, com isso, nasce uma nova ﬁlha, um novo
marido, uma nova chefe, um novo empregado, uma nova mãe, um novo
aluno, uma nova irmã, um novo líder.

VIVER AO INVÉS DE SOBREVIVER
“Vocês habitarão na terra que dei aos seus antepassados; vocês serão o
meu povo, e eu serei o seu Deus.” Ezequiel 36:28
Quando Jesus repousa em um coração, o Natal acontece, somos renascidos
e transformados. E, com o coração aberto, deixamos de nos preocupar em
TER um lugar e começamos a aprender a SER lugar para Cristo.

