
“Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para 
que todo aquele que nEle crer não pereça, mas tenha a vida eterna.” João 

3.16 

 
Deus em Seu infinito amor nos mandou JESUS!!! 

 
Todos – “E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de 

verdade; e vimos a glória do unigênito do Pai” João 1.14 
 
Cantai que o Salvador Chegou!  HCC 106 
Cantai que o Salvador chegou acolha aterra o Rei. 
Ó vós nações, a Ele só contentes vos rendei 
Contentes vos rendei, oh sim contentes vos rendei!  
 
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! 
 
“Digno és, Senhor nosso, de receber a glória e a honra e o poder; porque tu 

criaste todas as coisas, e por tua vontade existiram e foram criadas” AP. 4.11 
 
Tu és digno HCC 43 
Tu és digno, tu és digno, tu és digno Senhor; 
Digno de glória, glória e honra, 
Glória, honra e poder. 
Porque tu criaste sim todas as coisas, 
Todas as coisas Senhor; 
Por tua vontade foram criadas.  
Tu és digno Senhor. 
 
Oração de gratidão a Deus por todas as bênçãos 
 
 
Adorador por excelência 
Quero dar o melhor de mim 
Quero oferecer sacrifício de louvor 
Quero ser bem mais do que já sou 
Um adorador por excelência me tornar 

Eu não vou me importar 
Com o que vai acontecer 
Eu só quero te exaltar 
Tu és a razão do meu viver 
EU não posso me calar 
Tenho adoração em meu DNA 
Um adorador por excelência (3x) 
Quero ser... 
 
 
Reflexão – O Presente precioso – Refletir sobre Jesus o nosso precioso presente 
que faz do nosso presente (viver) algo cada vez mais precioso. Enfatizar que temos 
nossa vida como um presente preciso e que vivemos no presente e esse também 
deve ser considerado e vivido por nós como algo preciso.  
 
 

Maravilhosa Graça  HCC 193 
Maravilhosa graça! Graça de Deus sem par! 
Como poder cantá-la? Como hei de começar? 
Ela me dá certeza, e vivo com firmeza 
Pela maravilhosa graça de Jesus.  
 
Graça! Que maravilhosa graça! 
É imensurável e sem fim. 
É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. 
É maior que a minha iniqüidade, é revelação do amor do Pai. 
O nome de Jesus engrandecei e a Deus louvai. 
 
Maravilhosa graça! Traz vida perenal. 
Por Cristo perdoado, vou a mansão real. 
Hoje eu sou liberto; vivo de Deus bem perto 
Pela maravilhosa graça de Jesus. 
 
Maravilhosa graça! Que ricas bênçãos traz. 
Por ela Deus transforma, dá vida eterna e paz. 
Sendo por Cristo salvo, faço do céu meu alvo. 
Pela maravilhosa graça de Jesus. 
 
 



 
Todos – “Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome; anunciai de dia em dia a 
sua salvação. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as 
suas maravilhas. Bendito seja para sempre o seu nome glorioso, e encha-se 
da sua glória toda a terra. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos 
exaltemos o seu nome. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome; 
adorai o Senhor vestidos de trajes santos.” Sl 96.2,3; 72.19; 34.3;29.2 

 
 

Bendito seja sempre o Cordeiro  - HCC 80  
De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. 
De tantas culturas, línguas e nações, 
No tempo e no espaço virão te adorar. 
 
Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi;  
Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus presente aqui.  
 
Remidos, comprados, do mundo inteiro muitos virão te louvar. 
De tantas culturas, línguas e nações,  
No tempo e no especo virão te adorar. 
 

 
“E toda a carne saberá que eu sou o Senhor, o teu Salvador e o teu 

Redentor, o Poderoso de Jacó” Is. 49.26 

 
 

Oração de reconhecimento do amor e do poder de Deus em nos ter enviado 
Seu filho para nos trazer alegria e reconciliação. 
 

Jesus,  
Presente  
de Deus! 


