O PODER DO NATAL*
“Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. O povo que caminhava em trevas viu
uma grande luz; sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz.” Isaías 9.1a-2
O MUNDO SEM O NATAL
É possível andar na escuridão ou viver nos lugares onde a morte paira como sombra? Sim, é possível. Cruzamos o
tempo todo com pessoas que andam sem saber para onde estão indo, seguem seus impulsos naturais ou as vozes e
sons de outros, mas não conseguem enxergar o caminho; apenas andam dia após dia sem chegar a lugar algum. Há
também os que habitam em lugares onde a presença da morte é constante, é como uma sombra que os envolve a
todo momento; homens e mulheres, velhos e crianças. Há também as mortes emocionais e psicológicas daqueles
que sofrem toda sorte de abusos, violências, mutilações, vergonha e solidão. São muitos os que ainda andam na
escuridão e vivem à beira da morte. A Criança de Belém veio ao mundo trazendo luz e mostrando um novo
caminho para os que andam na escuridão, e esperança para os que vivem aguardando a morte. Veio para dar
sentido à vida e oferecer um lugar de comunhão e paz. Em que sentido a presença de Jesus trouxe luz e vida para
você?
A INTERVENÇÃO DO NATAL
Quando olhamos para o Natal, olhamos para o Advento! O que é o Advento? Essa palavra que provém da expressão
Adventus Redemptoris significa a “vinda do Redentor”. Nesse sentido, o Natal não é uma simples festa, mas a
celebração pela intervenção poderosa de Cristo Jesus na história. É mais do que a vinda de um menino, que cresceu
e se tornou homem, mas a comemoração da vida daquele que trouxe Salvação pelo sacrifício na cruz. Sim, o
nascimento de Jesus é o nascimento da salvação única e verdadeira, que leva o homem ao Caminho, à Verdade e à
Vida. Se no princípio Deus Criador disse: Haja Luz! Hoje o Deus Filho, diz: Tenha vida abundante!
O MUNDO COM O NATAL
“Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E

aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles; e ficaram
aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: "Não tenham medo. Estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que
são para todo o povo” (Lucas 2.8-10)
O Natal foi anunciado pela primeira vez pelo caminho da esperança que revelou a pessoas simples, como esses
pastores, a Glória de Deus. A partir do Natal, somos desafiados a vivermos nosso cotidiano, com o olhar para o Céu.
Pois é de lá que o Natal veio, e com Ele as Boas Novas da Salvação. Essa nova maneira de viver é o único caminho
para a grande alegria.
UMA VIDA COM O NATAL
“Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: "Ó Soberano, como prometeste, agora podes despedir em
paz o teu servo. Pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos ”
(Lucas 2.28-31)
Simeão toma Jesus nos braços, contempla aquela criança de poucos dias, talvez dormindo tranquila como o sono de
todo bebê, e ora. Sua oração é de um ancião que já viveu muito, viu de tudo, mas agora, com Jesus nos braços, não
há mais nada para ver ou provar, já pode descansar em paz. Simeão esperou toda sua vida para ter nos braços aquela
criança e contemplar nela a salvação, ela trazia consigo a esperança e o sentido da vida. O que levaria um homem
a dizer: agora posso morrer em paz? O que ele entendeu é que só em Cristo nossa vida tem sentido. Na verdade,
era a criança de Belém que tinha Simeão nos braços, era ele que agora podia dormir tranquilo nas mãos de Jesus.
Seus olhos viram a salvação e a paz do descanso o envolveu. A presença de Jesus te traz segurança em relação à vida
e à morte?

*Baseado no devocionário “Para celebrar o Natal”, de Ricardo Barbosa (Ultimato).

Agradecimentos

Culto de Natal

Agradecemos a Deus por termos uns aos outros nessa
jornada que vai nos levar a um lugar eterno.

“Porque um menino nos nasceu,
um filho nos foi dado, e o
governo está sobre os seus
ombros. E ele será chamado
Maravilhoso Conselheiro, Deus
Poderoso, Pai Eterno, Príncipe
da Paz.”
Link para as músicas:
https://www.youtube.com/watch?v=3dRFOmxRk50
https://www.youtube.com/watch?v=C2yJgsqbQF8

Isaías 9.6

DEUS CHEGAMOS ATÉ AQUI, PORQUE O SENHOR É FIEL
Oração invocatória
Louvor
“Ele vem pra te Salvar”
Diga para os temerosos, não há nada a temer
Poderoso é o teu Senhor quando clama Seu nome Ele então virá
Ele vem pra te salvar, Ele vem para te salvar
Ele vem para te salvar
Diga ao cansado, o teu Senhor virá
Ele vem pra te salvar, Ele vem para te salvar
Contempla ao Senhor e te levantarás
Ele vem para te salvar

Leitura Bíblica
Salmo 23
“O Senhor é o meu pastor; de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz
repousar e me conduz a águas tranquilas; restaura-me o vigor. Guia-me nas
veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um
vale das sombras da morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo;
a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à
vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo
e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me
acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor
enquanto eu viver.”
Mensagem
Pedidos de oração

Diga para os abatidos, não percam a fé
Poderoso é o teu Senhor quando clama Seu nome Ele então virá

Oração de intercessão

Ele é o teu refúgio em meio as lutas, o escudo na tempestade.
Uma torre na tristeza, fortaleza em meio a batalha.

Nas estrelas vejo a sua mão,
e no vento ouço a sua voz.
Deus domina sobre terra e mar.
Tudo Ele é pra mim.

Leitura Bíblica
Mateus 1.18-21
“
Foi assim o nascimento de Jesus Cristo: Maria, sua mãe, estava prometida
em casamento a José, mas, antes que se unissem, achou-se grávida pelo
Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo
expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento
secretamente. Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do
Senhor em sonho e disse: “José, filho de Davi, não tema receber Maria como
sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à
luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus,”

Louvor

Eu sei o sentido do natal,
pois na história tem o seu lugar.
Cristo veio para nos salvar.
Tudo Ele é pra mim

DEUS OBRIGADO, PORQUE CAMINHAMOS EM MEIO ÀS LUTAS
Testemunhos
Oração de agradecimento

“Nas Estrelas”

Oração Final

Até que um dia seu amor senti, sua
imensa graça recebi.
Descobri então que Deus não vive
longe lá no céu,
sem se importar comigo.
Mas agora ao meu lado está.
Cada dia sinto seu cuidar
ajudando-me a caminhar.
Tudo Ele é pra mim.
Tudo Ele é pra mim.
Tudo é Jesus pra mim.

