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Reúna a sua 

família e celebre o 

nascimento de 

Cristo na véspera 

deste Natal.

Oração 

Hino 30 CC - “Noite Feliz” Joseph Mohr/Stille Nacht�
1. Tudo é paz! Tudo é amor!

Dormem todos em redor;

Em Belém Jesus nasceu, 

Rei da paz, da terra e céu;

Nosso Salvador, 

É Jesus, Senhor.

2. “Glória a Deus! Glória a Deus!" 

Cantam anjos lá no céu;

Boas novas de perdão,

Graça excelsa, salvação;

Prova deste amor

Dá o Redentor.

3. Rei da paz, Rei do amor,

Deste mundo Criador;

Vinde todos Lhe pedir

Que nos venha conduzir.

Deste mundo a luz

É o Senhor Jesus.         



... Relembrando que só Ele nos trás a Paz 

Leitura Bíblica: Isaías 9.6-7

“Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está 

sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome: Maravilhoso, 

Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz.

Do aumento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de 

Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, 

desde agora e para sempre; o zelo do Senhor dos Exércitos fará isto.”

Oração pela paz na família, na igreja, na cidade, no País e no mundo.

... Relembrando que precisamos ser humildes como Ele é

Reflexão

Momento de Gratidão

Hino 31 CC - "Lugar para Cristo" Emily Elliott/Ira D.Samkey

1. Tu deixaste, Jesus, o teu Reino de Luz,

E baixaste a este mundo tão vil;

Um presépio em Belém, Tu, Jesus, Sumo-Bem

Escolheste por berço infantil.

Vem, Jesus, habitar comigo

Em minha alma há lugar; ó, vem já.

3. Tu vieste Senhor, revelar-nos amor,

E Te aprouve do mal nos salvar;

Mas provaste do fel, do motejo cruel,

Morte, enfim, Te fizeram provar.

4. Outra vez Tu virás e por mim chamarás

Rodeado dos anjos de Deus.

Oh! Que gozo para mim, se disseres assim:

Um lugar Te darei Eu nos céus."

 

CULTO NATAL EM FAMÍLIA

24 de dezembro de 2021

Jesus Cristo Deus Conosco

Boas Vindas

Oração

Relembramos Seu Nascimento Com Amor

Leitura Bíblica: Lucas 2.1-7

“Naqueles dias César Augusto publicou um decreto ordenando o 

recenseamento de todo o império romano.  Este foi o primeiro 

recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam 

para a sua cidade natal, a fim de alistar-se. Assim, José também foi da 

cidade de Nazaré da Galileia para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, 

porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se, 

com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho.

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.”

Canto: “Vim para Adorar-te” Tim Hughes

Luz do mundo vieste a Terra

Pra que eu pudesse Te ver

Tua beleza me leva a adorar-Te

Quero contigo viver

Vim para adorar-Te

Vim para prostrar-me

Vim para dizer que és meu Deus

És totalmente amável

Totalmente digno

Tão maravilhoso para mim

Eterno rei exaltado nas alturas

Glorioso nos céus

Humilde vieste a Terra que criaste

Por amor pobre se fez
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