MENSAGEM PARA UMA CRIANÇA.
Dentro do seu olhar infantil vejo todo o amor que vem dentro do meu
v
coração
de criança, que é puro, meu amorzinho. Você traz a
Não podede dias felizes que Jesus nos deu lá atrás quando
esperança
nasceu. Feliz Natal!
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Evangelizar

Participam da Cantata.

Coristas
1. Ana Beatriz Leite
2. Ana Beatriz Vale
3. Dandra Cedro Lacovo
4. Evelyn Gomes
5. Felipe Gabriel Perera
6. Juliana Lopes
7. Larissa Pereira
8. Lavinia Pereira
9. Maria Luiza Martins
10.22
Miguel
Prudente
Dia
de julho,
11. Nahália Sodré
das
horas Pereira
à meia noite.
12.22
Nickolly
13. PyetraIBMachado
Presença:
Maria Luiza
14. Raphael Motta Maia
Pelo
que tinhVale
15.povo
Rebeca
16. Rebeka Cristina Leite
17. Samuel Pereira
18. Sophia Motta Maia

Personagens

Igreja Batista do Jardim Paraíso
Rua Monte Azul, 295. Campo Grande. Rio de Janeiro. RJ.
Pastor Isaias Lima de Menezes

O Tempo da Colheita Chegou!
Rio de Janeiro, 22 de dezembro de 2019

Cantata de Natal Infantil

1. Ana Leite (anjo)
2. André (Jose)
3. Bernardo (meninoJesus)
4. Demétrio (pastor),
5. Emanuele (anjo)
6. Gustavo (narrador)
7. Júlio (mago)
8. Kirla (Maria)
9. Leandro (pastor)
10. Lucas (mago)
11. Max (mago)
12. Wellington (pastor)

Agradecemos a todos que se
envolveram e participaram
deste belíssimo trabalho, deste
os promotores até ao que orou,
nossa eterna gratidão.

Você é uma criança que vive o momento mais belo
de sua vida. A emoção da infância e a inocência
com o mundo. Mais um motivo para celebrar o Natal
Cristão que anuncia a vinda de Jesus ao mundo
para ser o Salvador para todo aquele que o recebe
pela fé e deixa Ele entrar em seu coração e você
precisa fazer isso de todo o seu amor.

Prelúdio Equipe de Cânticos

TOOS: E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o
céu, disseram os pastores uns aos outros: Vamos, pois, até
Belém, e vejamos isso que aconteceu, e que o Senhor nos fez
saber.

Palavra de Boas-vindas e Oração

Oração e Momento de Intercessão

Hino 106 HCC Cantai que o Salvador chegou!
Cantai que o Salvador chegou. Acolha a terra o Rei.
Ó vós nações, a ele só, contentes vos rendei,
contentes vos rendei, oh, sim, contentes vos rendei!

Dedicação de Dízimos e Ofertas

Ao mundo as novas proclamai que já raiou a luz.
Ó terra, mar e céus, cantai: Nasceu o Rei Jesus.
Nasceu o Rei Jesus. Nasceu, nasceu o Rei Jesus.

Cantata de Natal “O Aniversário de Jesus”

Ele venceu a morte e a dor, baniu a maldição.
As bênçãos vêm do Redentor em régia profusão,
em régia profusão. Oh, si, em régia profusão!

A Criança que em Belém nasceu quer hoje em seu coração
nascer

Cristo governa com amor. Os povos provarão
que é justo e bom o Salvador e lhe obedecerão,
e lhe obedecerão. Sim, todos lhe obedecerão.

Trazendo vida eternal

Cantata Infantil de Natal –19 horas

Leitura Bíblica – Lucas 2.8 a 15
domind

DIRIGENTE: Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam
no campo, e guardavam, durante as vigílias da noite, o seu rebanho.
CRIANÇAS: E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do
Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor.
PG FEMININAS: E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis aqui
VOZES
vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo: Pois, na
cidade de Davi, vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor.

VOZES MASCULINAS: E isto vos será por sinal: Achareis o menino
envolto em panos, e deitado numa manjedoura. E, no mesmo instante,
apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a
Deus, e dizendo:
CRIANÇAS: Glória a Deus nas alturas, Paz na terra, boa vontade para
com os homens.

Equipe de Cânticos
Oração
Chegou o Natal

Trazendo alegria e paz
Mensagem Musical – Laryssa, Pyetra e Evelyn
Oração de Gratidão
Mensagem – Pastor Isaias Menezes
Agradecimento aos convidados,
Oração e Bênçãos
Posludio – Equipe de Cânticos

líder

