
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
FOI PARA ISSO QUE JESUS NASCEU. 

 
Uma das coisas mais fascinantes na vida é ter propósitos. Quando voce sabe 
o que quer não perde tempo com aquilo que não o(a)  conduz para o que 
voce quer. Quando voce sabe para onde ir, não perde tempo com rotas que 
não o(a) conduzem para onde voce quer ir. Quando voce sabe o 
“porque”esta fazendo, fica fácil para dizer não para aquilo que vai atrapalhar 
voce realizar o seu projeto. 
Na mente de Deus estava claro o propósito pelo qual ele enviou Jesus Cristo 
a esse mundo. Porque o amor dele é tão grande que Ele não quer que 
nenhum de nós nos percamos. E o que nos distancia do amor de Deus é o 
amor as coisas que Deus desaprova. Temos um inimigo comum que tem um 
propósito claro: nos distanciar da vontade e do amor de Deus. Por isso Deus 
enviou seu Filho amado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas 
tenha vida eterna. 
Então a grande pergunta que talvez muitos estão fazendo é: Por que Jesus 
nasceu mesmo? Jesus nasceu para que nós tivéssemos vida e vida que vale 
a pena ser vivida. Vida com expressão , vida com razão, de um elo perfeito 
com Deus, de pecados deixados para trás, de amor, confissão e louvor ao 
nome do Eterno. Jesus nasceu para desfazer as obras de Satanás, aquele 
que nos faz tropeçar. Jesus nasceu porque ele veio buscar o que se havia 
perdido. 
Jesus nasceu para quem quizer o aceitar como Senhor e Salvador. Jesus 
nasceu para trazer luz para a vida de tantos quantos o aceitarem. Nesta 
época em que as casas estão iluminadas por fora, por dentro há trevas e 
tristeza, porque a verdadeira Luz do Mundo não esta presente. Jesus nasceu 
para iluminar vidas e apontar direções, clarear as mentes e renovar a alegria 
através da presença do Espírito Santo. 
Jesus nasceu porque Deus na sua imensa e infinita sabedoria já sabia que 
um dia eu e voce precisaríamos de permitir que ele fosse gerado no nosso 
coração. 
Foi por isso que Jesus nasceu – para nos tirar das trevas para a Sua 
maravilhosa luz.    
A Ele pois toda a glória, honra, domínio e louvor. – Abraço,      

 
Pr. Aloísio Campanha 

 
 

CHRIST WAS BORN FOR THIS 
 
 
 

One of the most fascinating things in life is “to have a purpose”. 
When you know what you want, you don’t waste your time with 
things that don’t guide you to that. When you know where to go, you 
don’t waste your time on paths that don’t guide you to that 
destination. When you know “why” you are doing something, it’s 
easy to say no to the things that will prevent you from completing 
that project. 
The reason for sending Jesus Christ into this world was clear in God’s 
mind. His love is so great that He does not want any of us to perish.  
What separates us from the love of God is our love for the things of 
which disapproves. We have a common enemy that has a clear 
objective: to distance us from the will and love of God. It was for this 
reason that God sent his beloved Son, so that whoever believes in 
Him, shall not perish but have eternal life. 
The big question that many of us may be asking is: why was Jesus 
born? Jesus was born so that we may live a life that is worth living. A 
life full of expression, full of reason, a life with a perfect connection 
with God, a life of sins forgotten, of love, confession and love to the 
name of the Eternal. Jesus was born to undo the works of Satan, the 
one who makes us stumble. Jesus was born because He came to seek 
that which has been lost. 
Jesus was born for whoever wants to accept Him as their Lord and 
Savior. Jesus was born to bring light to the life of whoever accepts 
Him. In this time, while houses are illuminated on the outside, there 
is darkness and sadness on the inside, because the true light of the 
world is not present. Jesus was born to illuminate lives, give 
direction to lives, clear minds, and renew joy through the Holy 
Spirit. 
Jesus was born because in His immense and infinite wisdom, God 
already knew that one day you and I would need Jesus in our 
hearts. 
This is why Jesus was born—to rescue us from the darkness and take 
us into His marvelous light.  
To God be all the glory, honor, dominion and worship.  
Best regards,  
 
 

Pr. Aloisio Campanha 
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Pr. Aloísio Luz Campanha 

“Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há 
liberdade.”   2 Coríntios 3:17 



 
CULTO DE LOUVOR E ADORAÇÃO 

Video Countdown                            Ministérios AMAC & Multimídia 
Música Congregacional                     Grupo Vocal & Congregação 

 
SURGEM ANJO PROCLAMANDO/  

ANGELS WE HAVE HEARD ON HIGH – 104 HCC 
 

Oração                                Pr. Bert Vitaliz 
Boas-Vindas                     Pr. Aloísio Campanha 

Apresentação da Cantata de Natal 
“CHRIST WAS BORN FOR THIS” 

By Dennis & Nan Allen’ 
Christmas Project 2013 Choir 

Immanuel Church & Liberty Baptist Church 
REGÊNCIA 

Jocilene Ayres Malas 
Meditação                     Pr. Aloísio Campanha 
Dedicação de Vidas, Bens e Talentos                              Congregação 
Video (Durante Dedicação)                       Ministérios AMAC & Multimídia 

 
“THE CHRISTMAS STORY” 

 
Oração de Gratidão e Dedicação             Nélio de Almeida Chaves 
Palavras Finais e Agradecimentos                  Pr. Aloísio Campanha 
Oração Final & Benção                    Pr. Aloísio Campanha 
Música Final                           Instrumental da Cantata 

 
GOOD CHRISTIAN MEN, REJOICE 

 
 
 
 
 

VOCAL 
Danila Pinheiro Chaves 

Pollyanna Soares 
Nélio de Almeida Chaves 

Jocilene Ayres 
PIANO 

Jocilene Ayres 
SOM 

Kevin Chan 
PROJEÇÃO 

Anthony Soares 
 
 
 
 
 
 
 

 

We wish you a Merry Christmas!!! 


