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Oração Invocatória
Louvor - Oh, Quão Lindo Esse Nome É
No início eras a palavra
Um com Deus, o Altíssimo
O mistério de Tua glória
Cristo, em Ti se revelou
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
Deixou o céu para buscar-nos
Veio pra nos resgatar
Amor maior que o meu pecado
Nada vai nos separar
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
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

Testemunhos e agradecimentos
Oração de Agradecimentos
Mensagens
Pedidos de Oração
Oração pelos pedidos
Louvor - Ele vem pra te salvar

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

Diga para os temerosos
Não há nada a temer
Poderoso é o teu Senhor
Quando clama Seu nome
Ele então virá
Ele vem pra te salvar,
Ele vem para te salvar

És invencível, Inigualável
Hoje e pra sempre reinarás
Teu é o reino
Tua é a glória
Acima de todo nome está

Diga ao cansado, o teu Senhor virá
Ele vem para te salvar.
Ele vem pra te salvar, Ele vem para te salvar
Contempla ao Senhor e te levantarás
Ele vem para te salvar

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
Poderoso esse nome é
O nome de Jesus
Poderoso esse nome é
O nome de Jesus

Diga para os abatidos,
Não percam a fé
Poderoso é o teu Senhor
Quando clama Seu nome
Ele então virá.
Oração Final

POR QUE O NATAL É
UMA BOA NOTÍCIA?
“...mas o anjo lhes disse: “Não tenham medo!
Trago boas notícias, que darão grande alegria
a todo o povo. Hoje em Belém, a cidade de Davi,
nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor!” (LUCAS 2.10-11)
O poder de uma notícia

A palavra grega euangelion, “evangelho”, signiﬁca “boa nova”, ou seja, “boa notícia”. Na prática dos evangelhos, refere-se à mensagem da obra salvadora de Deus em Jesus Cristo. Há mais de 2 mil anos, depois do
nascimento de Cristo, bilhões de pessoas no mundo continuam ouvindo as boas novas, anunciadas pela
primeira vez pelo anjo do Senhor (Lucas 2.9). Desde então, esta mensagem tem transformado a vida de
homens e mulheres no mundo todo. Seu poder impactou diferentes eras, lugares e culturas. Nesse sentido,
poderíamos perguntar: por que o Natal continua sendo uma boa notícia?

A boa nova revela a vitória da paz sobre a violência

“Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: Levante-se, tome o menino
e sua mãe, e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo”.
(Mateus 2.13)
Ainda bebê, Jesus foi alvo do ódio e da inveja do rei Herodes, os quais ele venceu, pelo poder sobrenatural
que o revestiu do alto. Seu nome venceu a perseguição do império Romano contra os cristãos e os atos
perversos da Era das Trevas, na Idade Média. Nem as ações sanguinárias sobre aqueles que o seguem são
capazes de apagar a fé dos irmãos da igreja perseguida. Ninguém, até os dias atuais, conseguiu impedir o
anúncio dessa notícia.

A boa nova revela a vitória da manjedoura sobre o palácio

“Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do oriente chegaram
a Jerusalém e perguntaram: “Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo”. Quando o rei Herodes ouviu isso, ﬁcou perturbado, e com ele toda Jerusalém.” (Mateus 2.1-2).
Não foi no palácio de Herodes que o Rei dos reis nasceu. Como lemos em Lucas, o Senhor de todo o universo nasceu em um estábulo (Lucas 2.15-16). A simplicidade e a precariedade daquele lugar destronaram a soberba do
palácio, mostrando a todos que o poder não está concentrado em um lugar, mas em alguém: Jesus, o nazareno.

A boa nova revela a vitória do ordinário sobre o extraordinário

“Aquele que é a Palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do Unigênito vindo
do Pai, cheio de graça e de verdade.” (João 1.14) “Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus.
Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso,
esvaziou a si mesmo; assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana,” (Filipenses 2:5-7)
Todo Israel esperava a manifestação de um poderoso guerreiro ou de um grande aniquilador dos inimigos
da nação israelita. Mas Deus se manifestou no choro de um bebê, na fragilidade humana, na simplicidade de
uma família de Nazaré. Jesus nasce de um modo miraculoso, em um ambiente completamente ordinário e
cotidiano. Quem procurou Jesus fora da vida comum dos indivíduos não o encontrou.

A boa nova revela a vitória da justificação sobre a condenação

“Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os viviﬁcou com Cristo.
Ele nos perdoou todas as transgressões, e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças, e que
nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e, tendo despojado os poderes e as autoridades, fez
deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, não permitam que ninguém os julgue.”
(Colossenses 2.13-16)
Estávamos mortos em nossa iniquidade. Mas Deus, pelo caminho da justiﬁcação, pagou a dívida do nosso
pecado, absolvendo-nos e liberando-nos para uma nova vida. Natal é boa notícia, porque através de Jesus
recebemos a libertação, e, quando Ele liberta, somos verdadeiramente livres (João 8.36).

A boa nova revela a vitória do Salvador sobre o acusador

“Aquele que pratica o pecado é do Diabo, porque o Diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho
de Deus se manifestou: para destruir as obras do Diabo.” (1 João 3.8)
Deus, na pessoa de Jesus nosso salvador, destituiu os poderes acusadores de satanás e seus anjos caídos,
desfazendo sua obra de humilhação e encarceramento da alma humana.

