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“1. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do oriente chegaram a Jerusalém. 3. Quando o rei
Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. 16.
Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou
furioso e ordenou que matassem todos os meninos de dois anos para
baixo, em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que
havia obtido dos magos.” (Mateus 2:1,3,16)

• O ataque ao NATAL •

A palavra latina natal significa “do nascimento” ou “o nascimento”. Hoje, faz referência ao nascimento de Jesus,
o filho de Deus. Considerando tudo que esse nascimento representou (com desdobramentos políticos, culturais,
econômicos e sociais), começamos a entender a razão de tantos ataques ao sentido do Natal, a começar pelo rei
Herodes. Não se trata de um feriado ou festa, mas de um acontecimento que, segundo o relato bíblico, abalou o
mundo. O Deus encarnado (João 1.14) em um bebê desestabilizou poderes e autoridades, reconfigurou os papeis
sociais, tornando os mais simples em protagonistas e os mais ricos em coadjuvantes. Mas nem o consumo desenfreado alavancado pelo Papai Noel, ao lado da comilança e das decorações cada vez mais dispendiosas, podem
dissolver a sólida existência do Natal, que cai no dia 25 de dezembro por conveniência política e religiosa de
Roma, mas acontece todos os dias, quando Jesus nasce no coração de um pecador arrependido. Neste ano de
pandemia, parece que esses ataques se intensificaram pelo pensamento de que não há o que celebrar, uma
inverdade facilmente crível. O isolamento físico separando as famílias, o sofrimento do luto, o pavor do desemprego e a ameaça da depressão são motivos incontestes de muita dor. Mas não suficientes para pararem o Natal. A
seguir, listamos alguns motivos pelos quais você não deve abrir mão de viver este tempo.

• Natal é certeza! •

“Disse a mulher: ‘Eu sei que o Messias (chamado Cristo) está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós’.
Então Jesus declarou: ‘Eu sou o Messias! Eu, que estou falando com você’”. (João 4:25-26) Jesus é a intervenção
de Deus nesta terra e também em nossas vidas. Quando temos essa certeza, percebemos que nossos corações,
como aquela manjedoura, podem se transformar no local onde o rei dos reis é celebrado. Quando a mulher samaritana descobriu que Jesus era seu salvador, o Messias prometido, o coração dela se tornou uma manjedoura. E
o seu? É um hotel sem lugar ou um estábulo prestes a se tornar berço do filho de Deus?

• Natal é esperança! •

“O povo que anda na escuridão verá grande luz. Para os que vivem na terra de trevas profundas, uma luz brilhará.” (Isaías 9:2). Para homens e mulheres, jovens e idosos, ricos e pobres, o Natal é esperança, porque cada um
enfrenta suas próprias trevas. Onde existe escuridão, onde existe poder diabólico, onde existe pandemia, Jesus,
o Natal, chega para aplacar o mal, revelar salvação e apontar o caminho. Onde você precisa de luz? Que áreas da
sua vida foram invadidas por densas trevas? Anime-se! O Natal chegou!

• Natal é vitória! •

“Em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça de nosso Senhor Jesus seja com
vocês.” (Romanos 16:20) A Bíblia nos revela que no nascimento de Jesus foi anunciada a derrota da morte e
consequentemente a de Satanás. Em breve, sem o poder da morte, ele será derrotado pelo poder da graça,
debaixo dos nossos pés. Tememos os efeitos da segunda onda do coronavírus, mas, acredite, ele jamais será
maior que o poder da segunda vinda, quando Jesus Cristo aniquilará todo mal. Você está preparado para a
segunda onda? E para a segunda vinda?

• Natal é redenção! •

“Quando Isabel ouviu o cumprimento de Maria, a criancinha saltou em seu ventre; Isabel ficou cheia do Espírito
Santo e exclamou em voz alta: ‘Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre!” (Lucas 1:40-42)
Em Gênesis 3:12, Adão justifica seu pecado acusando Eva de ter dado a ele o fruto que ambos foram proibidos
de comer. Por séculos, mulheres têm sofrido as consequências dessa acusação, sendo tomadas como pessoas
de caráter fraco e dobre, não confiáveis. Ao saudar Maria, movida pelo Espírito Santo, Isabel nos mostra Deus
redimindo a figura da mulher. Um fruto trouxe maldição sobre a vida de Eva, mas o fruto do ventre de Maria a
tornou abençoada. Aquele fruto nos tirou do paraíso. Este, nos levou à sala do trono pelo novo e vivo caminho.
Ainda feto, Jesus redimiu sua mãe, fazendo-a bendita.

• PARE, PENSE E DÊ LUGAR AO NATAL •

Não são poucos os desafios que se impõem a nós neste momento. Mas não deixe de celebrar o Natal com sua
família por estar em um núcleo menor. Lembre-se de que naquela noite em Belém eles eram apenas três.
Também não deixe que os imperativos do consumismo tirem sua motivação. Não se trata do que podemos comprar, mas ser. E, se você perdeu alguém, não passe essa noite longe do único que pode consolar seu coração. O
Natal não é um evento. É uma pessoa, que dividiu a história da nossa vida em antes e depois. O Natal é Jesus
Cristo, o salvador.
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Or ação pedindo a presença de Deus

Pedidos de Or ação

Louvor - Tremenda Gr aça

Or ação pelos pedidos

Quebra o julgo do meu pecado
Tão mais forte, é o meu amado
O rei da glória, o grande rei dos reis
Treme a terra, com trovão santo
Eu o admiro, desejo tanto
O rei da glória, o grande rei dos reis
Ah que tremenda graça
Ah que infalível amor
Tomou o meu lugar
A minha cruz levou
Você deu sua vida
Estou liberto enfim! Oh oh
Jesus, eu canto pelo que fez por mim
Traz a ordem em meio ao caos
Adota o órfão, livra do mal
O rei da glória, o rei da glória
Governa o mundo, com a sua justiça
És como o sol, tua face brilha!
O rei da glória, o grande rei dos reis

Oh que tremenda graça
Ah que infalível amor
Tomou o meu lugar
A minha cruz levou
Você deu sua vida
Estou liberto enfim! Oh oh
Jesus, eu canto pelo que fez por mim
Digno é o cordeiro de Deus
Digno é o rei que a morte venceu
Digno é o cordeiro de Deus
Digno é o rei que a morte venceu
Digno é o cordeiro de Deus
Digno é o rei que a morte venceu
Digno é o cordeiro de Deus
Digno, digno, digno
Oh que tremenda graça
Ah que infalível amor
Tomou o meu lugar
A minha cruz levou
Você deu sua vida
Estou liberto enfim! Oh-oh
Jesus, eu canto pelo que fez por mim

Testemunhos e agr adecimentos
Or ação de agr adecimento
Mensagens

Louvor - Oh quao lindo esse nome é
No início eras a palavra
Um com Deus, o Altíssimo
O mistério de Tua glória
Cristo, em Ti se revelou
Oh, quão lindo esse nome é
Oh, quão lindo esse nome é
O nome de Jesus, meu Rei
Oh, quão lindo esse nome é
Maior que tudo ele é
Oh, quão lindo esse nome é
O nome de Jesus
Deixou o céu para buscar-nos
Veio pra nos resgatar
Amor maior que o meu pecado
Nada vai nos separar
Oh, quão maravilhoso é
Oh, quão maravilhoso é
O nome de Jesus, meu Rei
Oh, quão maravilhoso é
Maior que tudo ele é
Oh, quão maravilhoso é
O nome de Jesus

A morte venceste
O véu Tu rompeste
A tumba vazia agora está
O céu Te adora
Proclama Tua glória
Pois ressuscitaste e vivo está
És invencível
Inigualável
Hoje e pra sempre reinarás
Teu é o reino
Tua é a glória
Acima de todo nome está
Poderoso esse nome é
Poderoso esse nome é
O nome de Jesus, meu Rei
Poderoso esse nome é
Mais forte que tudo é
Poderoso esse nome é
O nome de Jesus

Or ação Final

