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Texto-Base: Isaías 9:2-7
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O Verdadeiro natal é mais do que uma simples ceia.
As igrejas que pregam a palavra de Deus anunciam novamente que Jesus nasceu no seu povo, para nos
tirar da escravidão.
Mesmo os filhos de Deus, da luz, se permite estar em escravidões: doenças, enfermidades, paixões,
trabalho exagerado.
Tenha alegria quando for para igreja, se prepare, se arrume e vá com alegria e não com tristeza.
Programe o seu dia de natal, ore por este dia, ensine seus filhos, definitivamente, o que é o natal!

#01 – Um menino nos nasceu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Mesmo antes deste menino nascer, um homem viu que um menino especial viria, para ser o messias,
mestre, Salvador e Cristo.
Cristo é aquele que leva a nossas dores (nossas faltas, pecados) no seu ombro.
Todos possuímos faltas, todos os dias as cometemos e essas faltas foram levadas por esse menino Jesus.
Jesus veio pra levar as nossas malícias, pecados, transgressões, veio pra nos limpar, para que tenhamos
um relacionamento saudável, sincero com o Criador.
Este menino é o cumprimento da promessa feita lá no tempo de Adão e Eva.
Redentor é aquele que nos liberta, liberta de uma prisão. E essa prisão pode ser uma doença, um
adultério, a indisposição de servir ao Senhor, a falta de compromisso, mentira, desobediência.
Você sabe a prisão que você está passando!
Só há uma forma pela qual podemos ser libertos, redimentos, sair desta prisão.
As prisões nos enfraquecem, derrubam, nos tornam cada vez mais pecadores.
Se você tem um amigo/parente doente ou que faleceu, Jesus pode levantar essa família!
Você sabe qual é o seu propósito? Deus deu um propósito pra cada um.
Todas as situações são aprovadas por Deus, sejam boas ou ruins.

#02 – Um Filho se nos deu
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Diga pros seus filhos que você o ama!
Não dê seu filho pra ninguém!
Só um pai embrulhou seu filho de presente e teve amor ilimitado e deu seu único filho pra morrer no
lugar de uma humanidade que não vale nada! Que desprezou o criador!
Desprezamos a Deus quando dizemos: “Não vou pro culto, estou cansado” ou “Esse ano eu não quero
servir, tem tanta gente pra fazer isso”.
No natal, as pessoas querem presentes, bonecos, biclicetas, drones, celulares, mas ninguém quer
ganhar Jesus como presente!
O Nosso papel é semelhante ao de Isaías, de falar sobre o presente de Deus, Jesus.
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Pegue o seu celular e mande versículos para aqueles que precisam, esse é um dos nossos propósitos.
Você sabe a importância que Jesus tem na sua vida!
O Nascimento de Jesus foi um presente, um ato de doação de Deus.

"Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho Unigênito, para que todo o que nele crer não pereça,
mas tenha a vida eterna.
João 3:16
Esta é a vida eterna: que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste.
•
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João 17:3
Se você quer a vida eterna reconheça Jesus!
O Ápice do natal é conhecer Jesus, é tê-lo em nossas vidas.

#03 – O governo está sobre os seus ombros.
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Jesus governa, ele é o soberano.
O reino de Deus é um reino de arrependimento!
Você sabe o que é arrependimento?
Se arrepender é se entristecer de uma atitude sua e tentar concertar essa coisa.
O correto seria que, todos os dias, antes de dormir, refletíssemos sobre nossos pecados!
Não deixe de meditar, de decorar os seus versículos, de se alimentar da palavra, caso contrário, você já
desviou do Senhor!
Como você pode pregar algo que não vive?
Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento".
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Lucas 5:32
Deus se alegra quando nos arrependemos!
O Propósito de Jesus é chamar aqueles que estão sob uma ameaça de trevas, a preocupação dele é
chamar os que estão em trevas.
Jesus diz para não pecarmos mais e para seguí-lo durante o resto da vida.
Se você se arrepender, você pode enchegar Jesus como você enchergava antes.
Não continue se enganando, seja o povo de Deus que celebra o natal!

Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda
injustiça.
1 João 1:9
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Não podemos ser transformados se não saírmos da inércia.
Pense, reflita e tome decisões e siga em frente.
Quem diz que não tem pecado, mente pra si mesmo e a verdade não mora nele.

