O Maravilhoso Clima
do Natal - Natal em família. - Roteiro 1
Para crianças, adolescentes, jovens e adultos.

Texto bíblico:
“Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu; o governo está sobre
os seus ombros; e o seu nome será: Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte,
Pai da Eternidade, Príncipe da Paz” (Isaías 9.6).
Cada dia que vivemos, percebemos que o tempo está passando e quando
olhamos para trás nem sempre nos alegramos com nossa trajetória. O
que você tem construído ao longo dos anos que Deus te proporcionou?
Será que você pode afirmar que tem prosperado em sua vida sentimental,
familiar e profissional? Você tem conquistado amigos verdadeiros, uma
família equilibrada, uma carreira em desenvolvimento?
Quando avaliamos nossa vida em qualquer aspecto, fazemos isso não para
nos condenar pelo que não realizamos, mas para planejarmos o futuro de
forma que haja crescimento. Sua vida faz sentido? Você tem alcançado
seus sonhos? É necessário avaliar cada fase, e observar à luz dos sonhos e
planos que temos, como prosseguimos. Só assim saberemos se estamos no
lugar certo. O Natal trouxe a cada um de nós o livre acesso ao maravilhoso
Conselheiro, aquele que quer direcionar nossa vida a um sentido real e
principalmente eterno.
Charles Dickens disse que: “Parece haver mágica na simples palavra
Natal”. A existência de Jesus é a chave para mudar totalmente os nossos
sonhos e planos. Jesus nasceu e morreu para mudar nosso coração, Ele
nos proporcionou vivermos muito mais na dimensão do eterno do que do
temporal. Por isso vou celebrar pois a luz do mundo chegou e dissipou a
escuridão e eu posso encher a minha casa de enfeites. Eu vou aproveitar
o tal clima de Natal para me reunir com minha família, vou presentear,
vou cantar canções natalinas que aprendi na infância, vou ler trechos dos
Evangelhos lembrando dos detalhes do nascimento de Jesus.
Reflexão
Você tem conquistas para celebrar neste Natal?
O clima do Natal é algo presente em seu coração?

Texto bíblico:
“Isto servirá de sinal para vocês: encontrarão o bebê envolto em panos e deitado
numa manjedoura” (Lucas 2.12).
Vamos cantar:
https://youtu.be/PtCLwomVYDo

Surge Uma Estrela No Céu Nasce Um Presente De Deus...
Em Um Humilde Lugar, Um Certeza Do Ar É O Senhor...
De Longe Vieram Trazer... Presentes Para O Filho De Deus...
E Se Prostraram Ao Chegar, E Adoraram Ao Rei Dos Reis...
Nasce Jesus... Expressão De Amor...
Nasce Jesus... Rei E Salvador...
Natal, Nasceu O Salvador Rei Meu
O Messias, Filho De Deus, Senhor…
Glória A Deus, Meu Senhor...
Nas Alturas
Glória A Deus, Meu Senhor...
Nas Alturas
Natal, Nasceu O Salvador Rei Meu
O Messias, Filho De Deus, Senhor...

Oração em família:
Senhor Jesus neste natal queremos agradecer por todos os dias deste ano, por
todas as vezes que o Senhor cuidou de cada um. Pedimos de coração que o
verdadeiro espírito do natal preencha cada coração e que cada um de nossa
família reconheça seu amor e cuidado diário. Nós dê a oportunidade de viver
segundo a tua vontade e que ninguém deixe de reconhecê-lo como Senhor e
salvador.

