VAMOS CELEBRAR O NATAL

Quebra-gelo: Você já fez festa pelo nascimento de um bebê?
Texto: Lucas 2.8-20
Introdução: Somos privilegiados! Nenhuma outra religião do mundo tem o seu natal. É uma
festa exclusiva nossa! Para nós Cristãos é motivo de grande alegria! De que vale encher de
lâmpadas a árvore de Natal se não houver eletricidade para iluminá-las? Natal sem Jesus não
é Natal! Jesus é a luz que ilumina o nosso Natal! O Natal revela o nosso: “Maravilhoso
Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz” (Isaías 9.6). Viva Jesus! Viva o
Natal! Vamos celebrar o Natal!
1) O NATAL É FESTA
O Natal é vida, é boas novas de grande alegria (Lc 2.10). O nascimento de Jesus foi
celebrado: pelos pastores que representavam o povo (Lc 2.8-18); pelos magos do oriente que
representavam a elite (Mt 2.1); pelos anjos que representavam o exército celestial (Lc 2.13,14)
e pela estrela do Oriente que representava o Universo (Mt 2.2). O Natal é festa, é júbilo, é
entusiasmo, é regozijo, é felicidade em nossos corações. Podemos dizer uns aos outros: Jesus
nasceu, você venceu! Vamos celebrar o Natal!
2) O NATAL É PRESENTE
A luz do universo entrou num ventre escuro para tornar-se luz aos que estavam em trevas (Mt
4.16). O Natal é celebração de nascimento. Também há motivos para comemorarmos o nosso
nascimento (Lc 15.10), sem Jesus não haveria novo nascimento (João 3.3,7). O melhor
presente não é o que ganhamos dos homens, mas o que ganhamos de Deus: nada se
compara à nossa salvação! Ela não vem do papai Noel, mas vem do Papai do Céu! O Natal é
Jesus! O Natal é dádiva! O nosso maior presente de Natal não está debaixo de uma árvore, um
dia ele foi pendurado no madeiro, mas hoje está assentado à direita do Pai: Jesus Cristo! (Hb
1.1-3). Vamos celebrar o Natal!
3) O NATAL É ESPIRITUAL
“Não era a estrela que iluminava a cena. Era o bebezinho que iluminava a estrela.” O Deus
imutável fez-se homem, tornou-se em algo que não era. Uma inexplicável expressão de amor.
Portanto, “Grande é o mistério da piedade: Aquele que foi manifestado na carne foi
justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido
no
mundo, recebido na glória.” (1Tm 3.16). O nosso coração deve ser grato e fiel a Deus por essa
revelação. O homem querendo ser Deus é fácil de entender, mas um Deus tornando-se
homem, só por revelação divina. Vamos celebrar o Natal!
Conclusão: Há fatos que só o céu e quem nele está ligado festejam. Tem coisas que nem
todos veem: naquela noite de natal enquanto o mundo dormia, anjos cantavam e magos
ofertavam. O Natal é festa! O Natal é presente! O Natal é espiritual! O Natal é felicidade! Com
muita vida e com muita alegria, “Vamos celebrar o Natal!”
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Avisos – Dia 31/12 às 21:30h no CCA Cultão da virada - Durante o mês de janeiro, nos
cultos no CCA e na ICP, todos devem receber a unção para um ano abençoado.
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