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Culto de Natal (19h) – 25 dez 20 - Templo
ORDEM DO CULTO
Avisos e comunicações
Convite pastoral à adoração
Prelúdio ...................................................................................................... Piano
Hino ...... “Noite de paz! Noite de Amor!” (Mohr / Entzminger) HCC 91 ... Congregação
1. Noite de paz! Noite de 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 dos céus;
trazem novas de perdão, graça eterna, salvação.
Prova deste amor dá o Redentor.
3. Rei da paz, Rei de amor é Jesus, o Salvador.
Vinde todos Lhe rogar que nos venha abençoar.
Deste mundo a luz é o Senhor Jesus.
&* Oração
&* Leitura bíblica em uníssono ...... Lucas 1: 46-55 ...................... Congregação
Então, disse Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, e
& Entrada interrompida
* Congregação em pé
– Favor desligar o celular
– Os cultos são interpretados para pessoas surdas.
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o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque
contemplou a humildade da Sua serva.
Pois, desde agora, todas as gerações me considerarão bemaventurada, porque o Poderoso me fez grandes coisas.
Santo é o Seu nome.
A Sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que
O temem.
Agiu com o Seu braço valorosamente; dispersou os que,
no coração, alimentavam pensamentos soberbos. Derribou
do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu
de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a
Israel, Seu servo, a fim de lembrar-se da Sua misericórdia a
favor de Abraão e de sua descendência, para sempre, como
prometera aos nossos pais.
Mensagem musical ..... “Vinde e adoremos” (arr. Stella Junia) ... Grupo Mashiach
Saudação aos visitantes
Leitura bíblica ........................... Miquéias 5:2,4 ...................................... Pastor
E tu, Belém-Efrata, pequena demais para figurar como
grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de
reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos
antigos, desde os dias da eternidade. Ele se manterá
firme e apascentará o povo na força do Senhor, na
majestade do nome do Senhor, seu Deus; e eles habitarão
& Entrada interrompida
* Congregação em pé
– Favor desligar o celular
– Os cultos são interpretados para pessoas surdas.
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seguros, porque, agora, será Ele engrandecido até aos
confins da terra.
Mensagem musical ......................................................... Grupo Vocal Memorial
Vem, Ó Rei, Messias “Randy Vader” (Solo: Heron Duarte)
Vamos celebrar Jesus “C. Cloninger/J. Rosasco”
Leitura bíblica, alternada com hinos .... Lucas 2: 9-14 ....... Pastor /congregação
Pastor: E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a
glória do Senhor brilhou ao redor deles; e ficaram tomados de
grande temor.
Congregação: 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.
Hino ........... “Falai pelas montanhas” (J.W. Work) HCC 94 ..... Congregação
Falai pelas montanhas, nos montes e por todo lugar;
falai pelas montanhas que Cristo já nasceu.
1. Nasceu na estrebaria o grande Rei dos céus,
o eterno prometido, Jesus, menino Deus.
2. Nos campos os pastores ouviram com temor
os anjos que cantavam em glória e resplendor.

& Entrada interrompida
* Congregação em pé
– Favor desligar o celular
– Os cultos são interpretados para pessoas surdas.
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3. E nós, que O conhecemos devemos proclamar
que Cristo veio ao mundo e a todos quer salvar.
Pastor: E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança
envolta em faixas e deitada em manjedoura. E, subitamente,
apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando
a Deus e dizendo:
Todos: Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre
os homens, a quem Ele quer bem.
Hino ........ “Surgem Anjos Proclamando” (Salum) HCC 104 estr. 1, 4 .... Congregação
1. Surgem anjos proclamando paz à terra e a Deus louvor.
Vão seus hinos ecoando nas montanhas ao redor.
Glória, glória a Deus nas alturas! Glória, glória a Deus nas alturas!
4. Povos, tribos, celebrai-O! “Glória a Deus” também dizei.
De joelhos adorai-O, Ele é o Cristo, o grande Rei!
Dedicação dos dízimos e ofertas
Oração de dedicação
Leitura bíblica alternada ..... Mateus 2:9-11 ................. Pastor /Congregação
Pastor: Depois de ouvirem o rei, partiram; e eis que a estrela
& Entrada interrompida
* Congregação em pé
– Favor desligar o celular
– Os cultos são interpretados para pessoas surdas.
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que viram no Oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre
onde estava o menino.
Todos: E, vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e
intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria,
sua mãe. Prostrando-se, O adoraram; e, abrindo os seus
tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra.
Mensagem musical .....Canção dos Magos (arr. P. Keveren).... Trio Masculino
(Trio: Rubens Araújo, Daniel Barreto, Leonardo Silva)
Mensagem musical .. “Sanctus de Natal” .. (Lee Gengler) .. Dueto: Carlos Magno e
Ruth Bremgartner
Reflexão Bíblica ....... “UM MENINO NOS NASCEU” ......... Pr. David Pereira
(Texto bíblico: Isaias 9: 1-7)
Mensagem musical ......................................................... Grupo Vocal Memorial
“Rei da paz” (Claire Cloninger e Don Marsh) (Dueto: Pr. Allan e Viviane)
“És nossa luz” (Dennis L. Jernigan)
&* Hino .. “Meia-noite, cristãos!” (port. Adelina Cerqueira Leite) ... Congregação
É meia-noite! Instante augusto é esse,
em que baixou junto a nós o Homem-Deus!
Para alimpar a nossa culpa fez-se
propiciatório que a nós abre os céus.
O mundo inteiro freme de esperança,
& Entrada interrompida
* Congregação em pé
– Favor desligar o celular
– Os cultos são interpretados para pessoas surdas.
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na noite que lhe dá um Salvador.
De joelhos, povo! Aguarda a nova aliança!
Natal, Natal! Nasceu o Redentor!
Natal, Natal! Nasceu o Redentor!
Da nossa fé que o lumieiro ardente,
conduza todos ao berço real,
tal como aos Magos fez antigamente,
brilhante estrela, o esperado sinal.
O Rei dos reis nasceu sem fausto ou gala.
Ó poderosos, que hoje governais,
cheios de orgulho, um Deus da lapa fala:
Curvai, curvai a fronte, filiais.
Curvai, curvai a fronte, filiais.
O Redentor remiu qualquer agravo;
a terra é livre e se abriu já o céu.
Vendo um irmão em quem só era escravo,
rompe as algemas de quem era réu.
A Cristo traze coração aberto?
Nasce Ele e sofre e morre, alfim, por nós!
Ergue-te, povo! E canta que és liberto!
Natal! Natal! ergue alto a tua voz!
&* Oração e bênção
Poslúdio .............................................................................................. Piano
Recessional ................................................................................. Piano e órgão
& Entrada interrompida
* Congregação em pé
– Favor desligar o celular
– Os cultos são interpretados para pessoas surdas.
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NOSSA MISSÃO
Levar pessoas a Cristo, à participação na
adoração, à comunhão na família de Deus e,
fundamentada na Bíblia, capacitar para o serviço
do Senhor.
NOSSA VISÃO
Ser uma igreja relevante e íntegra, acolhedora
e propiciadora da descoberta, da capacitação e
do exercício dos ministérios de cada pessoa, em
pequenos grupos ou na grande congregação.
NOSSOS VALORES
1) a alegria em pertencer a Cristo e fazer parte
da Família Memorial Batista;

2) a excelência na adoração comunitária, com
ênfase na pregação bíblica e na execução
musical de qualidade;
3) a constituição e a manutenção da família nos
princípios bíblicos;
4) a legitimidade e a dignidade do ministério pastoral;
5) a ação social altruísta;
6) a transparência e a participação comunitária
na gestão administrativo-financeira;
7) a intermediação do amor de Deus por meio da
evangelização e da ação missionária;
8) o discipulado e maturidade cristã;
9) a integração das gerações; e,
10) a comunhão e a confraternização comunitárias.

Pastores Eméritos
Pr. James Musgrave Jr.
Pr. Éber Vasconcelos
Pr. Norton Riker Lages

Conselho Pastoral

Pr. David Pereira - Pastor Titular
MM. Antonio Henrique Lino Melo e Silva - Ministério de Música
Pr. Francisco Carlos Soares de Menezes - Ministério de Integração e Comunhão
Pr. Jair Sousa Pereira - Ministério de Missões
Pr. Neander Marques da Silva - Ministério com Juventude

Ação Evangelizadora

Congregação no Riacho Fundo II - Pr. Manoel Pereira de Oliveira
Congregação no Jardim Botânico (Lago Sul) - Pr. Renato Goes Damasceno
Congregação em Cavalcante (GO) - Pr. Paulo Dias e Miss. Lídia Oliveira

Ação Missionária

Sul da Ásia (JMM) – Pr. Ael e Bel Oliveira
Albania (JMM) – Pr. Henrique e Henriqueta Davanso
Ucrânia (JMM) – Miss. Anatoliy Shmilikhovskyy
Espanha - Pr. Cláudio e Érica Ferreira
Tailândia – Pr. Bruno e Ana Cecília Granja Vila Nova
Lar Batista F. F. Soren-TO (JMN) – Pr. Robson e Judite Pereira
Ananindeua-PA (JMN) – Pr. Marcos e Graciely Chaves
Projeto Xerentes – Tocantínia-TO (JMN) – Pr. Rinaldo de Mattos
Projeto Xerentes – Tocantínia-TO (JMN) – Pr. Werner Seitz
Missão Vale do Amanhecer – Pr. Cleber Rodrigues
PIB da Expansão do Setor O-DF (Missões Locais/CBPC) – Pr. Denilson e Sara Gomes
Paes Landim-PI – Associação das Igrejas Batistas – Ev. Giuvan D’santtos Machado
Mucajaí-RR – Evangelização Indígena – Povo Ninan – Miss. Alfredo e Tatiana D’Artibale
Tefé-AM – Ribeirinhos – Miss. Natalino e Hanna
Missão com Pescadores - MA – Pr. Reinaldo Leareno
Projeto Cristolândia – Pr. Paulo Sales e Geisa da Silva
Projeto Fábrica de Sorrisos – Dr. Leonardo Vargas

Calendário de Atividades

DOMINGO
09h – Escola Bíblica e Classes de Candidatos ao Batismo
09h – 10h e 18h15 – 18h50 – Biblioteca
10h15 – Culto
19h – Culto
TERÇA-FEIRA
15h – MMCM – Reunião conjunta/Oração nos lares
QUARTA-FEIRA
19h30 – Culto de Intercessão e Estudo Bíblico
QUINTA-FEIRA
14h – 17h – Serviço Social (Celeiro e Sala Dorcas)

SEXTA-FEIRA
15h – Reunião do GVC (quinzenalmente)
SÁBADO
16h00 – Min. com Surdos – Culto de Oração
19h30 – Encontro Jovem
19h30 – Coolteen (Adolescentes)

Período da Manhã – Recreação e Esporte no Campo de
Futebol e no Ginásio Polivalente – Grêmio Memorial.
Tarde e Noite – Ensaios dos Coros
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