NATAL
O ANO TODO - Roteiro 2
Para crianças, adolescentes, jovens e adultos.

Texto bíblico:
“De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o
anjo, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, e paz na terra
aos homens aos quais ele concede o seu favor”. (Lucas 2.13-14)
A cultura de celebrar o Natal é comum em todos os lugares em nosso país,
podemos dizer que a maioria das pessoas já teve uma experiência de Natal.
Quando eu tinha 21 anos, o Natal aconteceu e teve sentido verdadeiro no
meu coração. Ouvi uma mensagem que falava sobre arrependimento,
então percebi que eu ainda não tinha Jesus como Senhor em minha vida.
Nesta época não era Natal, não tinha decorações pela cidade, as pessoas
não estavam trocando presentes, mas neste momento, Jesus nasceu em
meu coração e começou a reinar absolutamente. Ele, que sempre existiu,
se revelou para mim de uma maneira inesquecível, nunca vou me esquecer
deste nascimento para uma nova vida. Era a Graça de Deus tomando conta
de mim e me arremessando para a eternidade ao lado do Senhor.
Jesus nasceu em meu coração e eu pude conhecer o verdadeiro sentido
do Natal. Lucas 2.13 fala de uma grande multidão de seres celestiais, anjos
que louvam a Deus e dizem glórias a Deus nas maiores alturas. Eu sei de
outra grande multidão que conheceu o verdadeiro sentido do Natal e hoje,
diariamente, celebra-o com suas vidas, através de atos que comprovam a
presença de Deus entre nós. Mas existe outra multidão que anualmente
festeja o Natal folclórico e não permitiu ainda Jesus nascer em seus
corações e desconhecem o verdadeiro sentido. Meu desejo é que você
reﬂita no sentido que o Natal tem em seu coração e que, através de uma
oração de entrega, Jesus Cristo seja convidado a nascer na sua vida. Aí sim
o Natal vai fazer muito sentido para você.
Reflexão
Você crê que Deus pode ter uma história diferente para você?
Você crê que Ele pode prover todos os recursos para que você cumpra a
sua missão?

Vamos cantar:
https://youtu.be/-beOlut0mG8
Noite de paz! Noite de amor! Dormem todos em redor.
Em Belém Jesus nasceu, Rei da paz, da terra e céu.
Nosso Salvador é Jesus, Senhor.
“Glória a Deus! Glória a Deus” cantam anjos lá dos céus;
trazem novas de perdão, graça, eterna, salvação.
Prova deste amor dá o Redentor.
Rei da paz, Rei de amor é Jesus, o Salvador.
Vinde todos lhe rogar que nos venha abençoar.
Deste mundo a luz é o Senhor Jesus.

Texto bíblico:
“Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu; e o principado está sobre
os seus ombros; e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da
Eternidade, Príncipe da Paz” (Isaías 9.6).
Oração em família:
Senhor Jesus, que neste natal a luz de Jesus possa se acender no coração de cada
um de nós. Que nossa família possa ser o berço de muitos sonhos realizados. Que
sejamos instrumentos de Deus na vida de muitas outras pessoas. Que em cada
coração esteja vivo o sentimento de perdão, que Jesus acalme cada coração
e que a unidade e o amor fraternal cresça a cada dia. Que o amor prevaleça
sempre e que Cristo tome em cada um o lugar de Rei e Senhor.
Abrace cada pessoa presente neste momento especial em família.

