
Ordem do Culto da Noite: 25/12/15| Pregador: Pr Sinval

*o que será projetado está em AZUL | *Observações e Sugestões em Vermelho

ATENÇÃO!!! NÃO TEREMOS DIRIGENTE, por isso pedimos que todos

que vão participar do culto, estejam atentos para ir ao púlpito

 sem serem chamados. 

Tema: LOUVEMOS A JESUS, A LUZ DO MUNDO

19h00:  Oração de Consagração do Culto ………………………….   Equipe de Louvor

• Cântico 1: Hino 28 CC – Nasceu o Redentor

Aniversariantes do mês ………………………………………………..………………… Loidi

BOAS VINDAS

19h20: Momento de Louvor 1 …………………………………………………….. Equipe de 

Louvor 

• Leitura Bíblica: No princípio era aquele que é a Palavra. Ele estava com Deus, e 

era Deus. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, 

e as trevas não a derrotaram. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que 

ilumina todos os homens. - João 1: 1, 4, 5, 9 (NVI) 

• Cântico 2: Aleluia! (Raquel Novaes)

• Cântico 3: Tu és santo (Ronaldo Bezerra)

Leitura Bíblica: Samuel e Toni

No sexto mês Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galiléia, a uma virgem 

prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome 

da virgem era Maria.

O anjo, aproximando-se dela, disse: "Alegre-se, agraciada! O Senhor está com você! "

Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta 

saudação. 

Mas o anjo lhe disse: "Não tenha medo, Maria; você foi agraciada por Deus! Você ficará 

grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus.

Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de 



seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó; seu Reino jamais terá fim".

Perguntou Maria ao anjo: "Como acontecerá isso, se sou virgem? "

O anjo respondeu: "O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com 

a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado santo, Filho de Deus. 

(Lucas 1:26-35)

19h40: Mensagens Musicais

• Letícia

• Trio: Larissa, Lorena e Letícia

Oração de Gratidão a Deus, por ter enviado Jesus …………………...….. Miss Toinha

Leitura do Cântico de Maria ……………………………………………………………. Mara

Leitura Bíblica: Lucas 1:46-55 (NVI) 

Então disse Maria: "Minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em 

Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. 

De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o Poderoso 

fez grandes coisas em meu favor; santo é o seu nome.

A sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Ele realizou 

poderosos feitos com seu braço; dispersou os que são soberbos no mais íntimo do 

coração. Derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. 

Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos.

Ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus 

descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados".

19h55: Momento de Louvor 2 e dedicação dos Dízimos e Ofertas

• Cântico 4: Noite de Paz (30 CC)

• Cântico 5: Entrega/A Deus toda glória – Aline Barros (OFERTAS)

Leitura Bíblica feita pelo solista: 

Disse Jesus: Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não 

permaneça nas trevas. João 12:46 

Vem Chegando o Natal ………………………………………………..……………… Monique

20h10: Grupo Misto (Leituras feitas pelos integrantes do grupo)



• E, no mesmo instante, apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, 

louvando a Deus, e dizendo: Glória a Deus nas alturas, Paz na terra, boa vontade 

para com os homens. (Lucas 2:13,14) 

• Paz para o mundo

• E Maria deu à luz o seu primogênito. Envolveu-o em panos e o colocou numa 

manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria (Lucas 2:7)

• Quem é o Bebê

• Envia a tua luz e a tua verdade; elas me guiarão e me levarão ao teu santo monte, 

ao lugar onde habitas. Salmos 43:3 

• Somos os Magos reis

Leitura Bíblica feita pelo pregador

Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de candeia nem da luz do sol, pois o 

Senhor Deus os iluminará; e eles reinarão para todo o sempre”. Apocalipse 22.5 

20h25: Reflexão Breve (30 min) .…………………………………………………... Pr. Sinval

APELO

20h55: Mensagem Musical: TE ADORAR (Fernandinho) ……………..…… Luiza Braum

AVISOS

Próximo sábado: Culto da Virada (22h) e Ceia da Virada (24h)

Próximo domingo pela manhã não teremos EBD

 

21h00: Poslúdio Cantado

• Repetir o Cântico 2: Aleluia! (Raquel Novaes)

https://www.bibliaonline.com.br/acf/lc/2/13,14

