
 
UM PRESENTE QUE NÃO PODE SER PERDIDO DE VISTA. 

 
Quando um anjo avisou José em sonho e apareceu a Maria para anunciar o 
nascimento de Jesus, o maior presente do mundo se fez realidade. 
Ganhar presentes é muito bom. Alegra a nossa alma e de certa forma nos conecta 
um ao outro. Quando voce usa o presente que ganhou,  lembra da pessoa que o 
deu, e é uma oportunidade de agradecer pela vida dele ou dela. Alguns presentes 
são anunciados, outros são de surpresa , outros até nos presenteamos a nós 
mesmos. 
No caso de José e Maria foi diferente, porque embora se conhecessem, não era o 
presente que queriam, naquela hora e daquela forma.  Hoje nós sabemos a 
história, mas imaginemo-nos  no lugar de José ou Maria de como teria sido a nossa 
reação. Possivelmente de espanto ou de negação, exatamente como a deles no 
relato bíblico. 
Mas a obediência é a porta que nos conduz as nossas vitórias. O presente que José 
e Maria trouxeram ao mundo através de uma intervenção divina, mudou épocas, 
conceitos e transformou vidas. Ambos foram instrumentos para que esse presente 
encontrasse o ambiente favorável ao seu uso adequado por todos os que quizeram 
desfrutar dele. 
Quando porém , escanteamos o presente que ganhamos, mostramos indiferença 
com ele, quando achamos que não presta mais, de certa forma mostramos algo a 
pessoa que nos deu tambem. Ou quando perdemos o presente de vista, o deixando 
em qualquer lugar, mostramos desprezo pela delicadeza de alguem em nos 
presentear. 
Um episódio na vida de José e Maria nos ensina a não perder o presente de vista , 
tambem nos ensina o porque de às vezes perdermos o maior presente do mundo. 
Foi quando eles deixaram esse presente para trás , quando foram a uma festa em 
Jerusalem. 
Exatamente no mesmo tempo de festa  que estamos vivendo. Não podemos deixar 
para trás esse presente.  Não devemos nos empolgar com as luzes , com o 
ambiente, com os enfeites e esquecer o presente. Não podemos procurá-lo de 
qualquer maneira, achando que vamos encontrá-lo na hora e do jeito que 
quizermos.  Precisamos de voltar onde o deixamos e vasculhar até o encontrar 
porque esse presente é valioso. 
Perdemos esse presente de vista quando  O trocamos . Todos os presentes do 
mundo não vale esse presente, porque Ele se fez presente para mim e para voce. 
Esse presente é Jesus, desfrutemos Dele com alegria e com singeleza de coração. 
Grande abraço. 
 

Pr. Aloiso Campanha                                        

 

 

 

 

Video Inicial                                                                                              MIAMA & Multimídia 
 
Oração                                                                                                                          Simone Salgado 

 
Louvando & Adorando ao Senhor  com Canções, Orações e com a Palavra                                   

Grupo Vocal & Instrumental 
SURGEM ANJOS PROCLAMANDO - 104 HCC (Port./Eng.) 

ALELUIA! ALELUIA! GRATOS HINOS ENTOAI - 60 HCC/CANTAI QUE O SALVADOR CHEGOU! 
- 106  HCC 

OH, VINDE FIÉIS! – 90 HCC 
 

Música Especial                                                                                           Celsino Silva - solista 
 

NASCEU O REDENTOR  
Boas Vindas e Comunicações                                                               Pr. Aloísio Campanha 
 
Música Especial                                                                        Monica Malas - solista 

MARY, DID YOU KNOW? 
Mensagem                                                                                          Pr. Aloísio Campanha 

 
Candlelight Moment                                                                                       Congregação 
Música Especial                                                            Jocilene Ayres Malas - solista 

Ó, NOITE SANTA 
 
Dedicação de Vidas, Bens e Talentos                                                      Congregação 
 
Louvando & Adorando ao Senhor com Hinos                                 Grupo Vocal & Instrumental 

 
NOITE DE PAZ! NOITE DE AMOR – 91 HCC (Port./Engl.) 

 
Palavras Finais & Benção                                                        Pr. Aloísio Campanha 
 
Música Final                                                                                                      Piano 
 
           

 
 
 
 
 
 

 
 
 
ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL 

Culto de Louvor e Adoração 
      

VOCAL (ordem 
alfabética) 
Anthony Soares 
Celsino da Silva 
Elisângela Sousa 
Jocilene Ayres Malas 
Luana Lee Brasil 
Meyre Ellen Siqueira 
Monica Malas 
Pollyanna Soares 

Simone Salgado 

 

PIANO/LIDER 
Jocilene Ayres Malas 

BATERIA 
Kevin Chan 

 

 

 

SOM 
Luana Lee Brasil 

Selma Souza 
PROJEÇÃO 

Anthony Soares 
APOIO TÉCNICO 

Sotiris Malas 
TRADUÇÃO 

Pollyanna Soares 
Stephanie Wheaton 



3:45 PM 
 

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

FRUTO DO ESPIRITO : Uma nova  série de estudos que voce nāo pode perder. 
Participe. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Comunicações 


