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Mas o anjo lhes disse: "Não tenham medo. Estou lhes trazendo boas novas de 

grande alegria, que são para todo o povo: 

Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador que é Cristo, o Senhor. 

Isto lhes servirá de sinal: encontrarão o bebê envolto em panos e deitado 

numa manjedoura". 

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 2:10-14 

 

 

  

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/lc/2/10-14+
http://www.ipccbraganca.com/wp-content/uploads/2018/12/the-birth-of-christ.jpg


3 
 

 

 

ÍNDICE 

 

A GLÓRIA......................................................................................................4 

O ADVENTO..................................................................................................7 

O MESSIAS.................................................................................................10 

O ELO..........................................................................................................13 

A ALEGRIA..................................................................................................19 

O GOVERNO...................... ........................................................................23 

A PROFECIA......................... .....................................................................27 

A LUZ................................... ......................................................................33 

A TRANSFORMAÇÃO................................................................................39 

A PAZ..........................................................................................................42 

A FÉ............................................................................................................46 

A GRAÇA................................. .. ...............................................................50 

A SALVAÇÃO.................................. ..........................................................56 

A CELEBRAÇÃO................... ....................................................................60 

A HUMILDADE...........................................................................................65 

A ESTRELA......... ......................................................................................72 

O PRECURSOR.........................................................................................80 

 



4 
 

#palavrasnocaminho-Série Especial Natal-A glória 

A GLÓRIA 

Moisés ao ser participante de um pequeno instante perante a Glória de Deus se prostrou 

e o adorou. A Glória de Deus mudou o relacionamento de Moisés com Deus, de tal 

forma que ele se derramou diante da glória que foi manifestada, relembremos o texto 

bíblico em Êxodo 34:8,9: 

Imediatamente Moisés prostrou-se, rosto em terra, e o adorou, dizendo: 

“Senhor, se de fato me aceitas com agrado, acompanha-nos o Senhor. Mesmo sendo 

esse um povo obstinado, perdoa a nossa maldade e o nosso pecado e faze de nós a tua 

herança”. 

Moisés reconhecendo a natureza e o caráter de Deus compreendeu a grandeza do 

Eterno, entendeu a necessidade de Deus em sua vida, solicitando que Deus o 

acompanhasse, apesar do povo pecador que ele liderava. Existiu arrependimento e 

reconhecimento no coração do grande líder de Israel de quem ele era, se prostrando, 

adorando e humildemente se colocando em submissão à Vontade de Deus. 

Moisés tinha consciência do seu pecado, de também estar se relacionando com um Deus 

que era justo e que poderia se irar perante o povo, mas, que era amoroso, 

misericordioso, tardio em enfurecer-se. 

Há dois mil anos a humanidade viu a glória de Deus se manifestar entre nós, conforme o 

evangelho de João nos registra, no capitulo 1:14: “Aquele que é a Palavra tornou-se 

carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do Unigênito vindo do Pai, 

cheio de graça e de verdade.” 



5 
 

 

Dentro de um mês estaremos relembrando o nascimento de Jesus, Emanuel, Deus 

conosco, que se encarnou no tempo e no espaço, nasceu como um de nós, porém sem 

pecado, para que possamos ter vida e vida em abundância. 

Deus manifestou a sua Glória, o seu perdão e a sua salvação gloriosa para toda a 

humanidade. 

Moisés no passado, ao ver-se diante de um vislumbre da glória do Criador, manifestada 

ao povo de Israel, se prostrou, se entregou ao Deus Todo-Poderoso. 

Nós recebemos a visita de Deus, através de Jesus Cristo entre nós, que foi morto em 

favor de nós. Precisamos repensar se diante de todo este poder e majestade, bem como 

amor incondicional manifesto a todos nós, o que temos feito neste relacionamento 

apresentado por Deus a nós, através da vida de Jesus Cristo, oferecida em nosso favor. 

O que temos feito diante da Glória de Deus, desta salvação gloriosa de Cristo se 

manifestando a nós mortais e pecadores. Ainda existe tempo de vivermos esta nova vida 

oferecida por Deus através de Jesus Cristo que se fez cordeiro por nós, morrendo de 

forma substitutiva naquela cruz, para que eu e você pudéssemos ter vida e vida eterna. 

O Natal está se aproximando, entenda o significado desta Glória manifestada há dois 

mil anos para este mundo decaído. Não fique indiferente a glória de Deus. Além das 

comemorações humanas, além do evento natalino, existem esperança e oportunidade de 

renovação de vida para todos nós. 

http://www.ipccbraganca.com/wp-content/uploads/2018/11/46325-Christmas-Nativity-Scene.1200w.tn_.jpg
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Reflita: É tempo de festa. Está chegando o Natal. A Glória de Deus se manifestou 

através de Jesus para todos nós. Comemore relembrando a nova vida que Cristo lhe deu. 

Se entregue para um relacionamento permanente e contínuo com Jesus Cristo, o Rei dos 

reis e Senhor dos senhores. Que a glória de Cristo se manifeste em sua vida neste natal. 

Feliz Natal! 
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#palavrasnocaminho-Série Especial Natal-O advento 

O ADVENTO 

Estamos vivendo já na expectativa da festa de Natal, onde nós cristãos de todo o mundo 

comemoramos o nascimento do menino Jesus. Na tradição da Igreja Cristã este período 

que antecede o Natal é conhecido como “Advento” e tem por significado este tempo de 

preparação, espera e esperança pelo nascimento do Filho de Deus entre nós. 

No livro de Gênesis capítulo 3 a Bíblia nos mostra que o coração humano é propenso a 

desobedecer a Deus. Neste capítulo Adão e Eva, após desobedecerem e terem se 

alimentado da árvore que Deus havia dito para eles não comerem, Deus procurou o ser 

humano que se escondia Dele, e lhes diz, em Gênesis 3:9: Mas o Senhor Deus chamou o 

homem, perguntando:- “Onde está você?”. 

Deus ficou profundamente triste com a traição da sua criação. 

Como consequência desta terrível desobediência, o pecado entrou na humanidade, e 

recebemos a morte e a separação de Deus. Porém, Deus, em seus desígnios eternos, ao 

invés de destruir o ser humano, que o desobedeceu, providenciou um plano para nos 

resgatar, e há aproximadamente dois mil anos, nasceu entre nós, sem pecado, pelo poder 

do Espírito Santo, na forma mais simples e humilde possível, numa manjedoura, 

cercado de animais, profetizado pelo profeta Isaías, um menino especial, o menino 

Jesus. 

A Glória de Deus manifestou-se entre nós humanos, mesmo sendo pecadores, com 

nossa traição, com nossos erros, com nossa ingratidão, com nossa falta de amor, com 

nossa total falta de tempo para pensarmos em Deus, com nossa negação do Eterno. 

Deus nos amou com um amor mais profundo, que não podemos compreender, nos 

enviou Jesus Cristo, para nascer como um homem, com nossa estrutura humana, no 
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espaço e no tempo, em Belém da Judéia, nos tempos do Rei Herodes, com uma missão 

de resgate e libertação, com uma missão salvadora:-  poder nos unir novamente com o 

Eterno, com o Criador do Universo, perdoando todos os nossos pecados, nos resgatando 

de nós mesmos, da herança da desobediência que recebemos de nossos primeiros pais, 

Adão e Eva, nos dando a liberdade para viver um novo nascimento, uma nova vida, 

sendo regenerados pelo Cordeiro Perfeito, que Jesus Cristo representou, morrendo em 

nosso lugar, na Cruz do Calvário e ressuscitando ao terceiro dia. 

Este é o verdadeiro significado do Natal, Jesus nasceu, para que eu e você, também 

pudéssemos nascer para o Eterno, pudéssemos nos unir ao Criador, tendo vida e 

comunhão com Deus, através de uma vida de seguidor de Jesus Cristo aqui na Terra, e 

quando, nosso tempo se findar, no último suspiro, num piscar de olhos, nos 

apresentarmos imediatamente na Glória Celestial, na presença de todos aqueles que 

morreram na esperança viva da ressurreição em Jesus, na presença dos anjos, na 

presença do Criador. 

 

 Da mesma forma que o Criador perguntou para o primeiro homem, Adão:- Onde está 

você? Deus hoje, te pergunta, onde está você neste Natal? 

http://www.ipccbraganca.com/wp-content/uploads/2018/11/christmas-nativity-scene-merry.jpg
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Temos nesta época de Natal, muitos enfeites, símbolos natalinos, que foram 

incorporados à história da civilização humana, e são utilizados como decoração. Alguns 

remetem para a história bíblica do nascimento de Jesus, outros, apenas para um enfoque 

comercial. 

 

Precisamos refletir neste tempo de Advento, nestes dias que antecedem o Natal, onde 

estará meu coração, minha mente neste Natal? 

São muitos os nossos pensamentos, e nossa preparação para a festa natalina. 

Estarei apenas comprando presentes, amando seres humanos, amando a mim mesmo, 

saboreando uma deliciosa ceia natalina, ou, estarei respondendo para Deus, para o 

Criador: eu estou neste Natal, com minha vida entregue para ti, amando ao SENHOR, 

crendo no menino Jesus, que nasceu de forma humilde, cresceu e viveu em comunhão 

com os primeiros discípulos e apóstolos, realizou milagres, trouxe preciosas lições de 

amor, morreu por nós, ressuscitou ao terceiro dia, para que pudéssemos ter uma nova 

vida, te glorificando nesta existência. 

Reflita: É tempo de advento. É tempo de preparação para o Natal. Prepare o teu coração 

para ter um encontro real com Jesus, comemorando o nascimento de Cristo, 

comemorando o teu novo nascimento. Feliz Natal!  

 

 

http://www.ipccbraganca.com/wp-content/uploads/2018/11/velassimbolosnatal.jpg


10 
 

#palavrasnocaminho-Série Especial Natal-O Messias 

O MESSIAS 

Cada um de nós tem um nome pessoal e também, dependendo do que exercemos 

profissionalmente, as pessoas nos chamam por um título, associado ao nome, exemplo: 

professor Carlos. Onde, a palavra “professor” representa o título da profissão da pessoa 

cujo nome é Carlos. 

Quando pensamos na Bíblia e na vinda do enviado de Deus a Terra, torna-se necessário 

entendermos este nome e também o título associado ao nome do enviado de Deus à 

Terra. 

Jesus é o nome pessoal do nosso Salvador, porém, a palavra “Cristo” é um título. 

A expressão Cristo descreve a posição exercida por Jesus, no Reino de Deus. A 

diferença de um título normal é que este título é único e intransferível, dado por Deus 

para Jesus. 

Quando o profeta Isaías se refere no Antigo Testamento ao messias prometido por Deus 

para a humanidade, a expressão “messias“ significa “ungido” e tem o mesmo 

significado da expressão Cristo, no Novo Testamento. 

Jesus foi escolhido por Deus para vir até nós, cumprindo a missão na Terra de ser 

profeta, sacerdote e Rei, nosso Salvador, nascendo sem pecado, vivendo uma existência 

física, nos ensinando o significado da vida, morrendo em nosso lugar de forma 

substitutiva, nos salvando quando cremos em seu sacrifício por nós e nos entregamos 

para Ele. 

Relembremos o texto bíblico da posição que Jesus Cristo, como Messias Prometido para 

humanidade foi descrito pelo profeta Isaías 61:1-3 para exercer em sua vida conosco: 
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“O Espírito do Soberano Senhor está sobre mim porque o Senhor ungiu-me para levar 

boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração 

quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, 

para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus; para 

consolar todos os que andam tristes, e dar a todos os que choram em Sião uma bela 

coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em 

vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, 

para manifestação da sua glória”. 

 

O profeta Isaías profetizou a gloriosa vinda do Messias, aproximadamente 800 anos, 

antes de Jesus vir à Terra, e Ele veio e cumpriu a missão dada por Deus para que fosse 

cumprida em nosso favor: 

Estamos agora vivendo a época do Natal, onde comemoramos o seu nascimento. 

 

 

http://www.ipccbraganca.com/wp-content/uploads/2018/11/son-of-god-messiah.jpg
http://www.ipccbraganca.com/wp-content/uploads/2018/11/7.jpg
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Jesus Cristo veio para nos trazer luz, esperança e boas noticias, notícias de salvação e 

vida plena na Terra e vida eterna nos céus, veio para nós, que estamos com o coração 

triste e quebrantado, repleto de problemas neste começo do século XXI, veio nos trazer 

libertação das trevas que vivemos. 

Quando vivemos sozinhos, caminhando nesta existência apenas pelo nosso próprio 

esforço humano, longe de Deus, certamente, seremos cativos e prisioneiros de decisões 

humanas, tomadas sem Deus em nossas vidas. Sem Deus e sem esta comunhão com 

Jesus Cristo, caminharemos sempre no escuro, cegos, sem enxergarmos o sentido de 

cada dia, do momento presente, em muitas ocasiões talvez não suportemos as pressões 

da vida. Cristo nos quer libertar, ajudar, caminhar conosco, motivar a nossa existência 

para o sentido real. Jesus Cristo deseja consolar quem está triste, oprimido, vivendo 

uma vida de pranto e choro, vivendo uma vida vazia, com todo tipo de pobreza:- 

espiritual, material, emocional. 

Reflita: O Natal reflete o cumprimento histórico da vinda do Messias. Deus prometeu e 

Jesus, o Cristo, Ungido de Deus, Messias proclamado pelo profeta messiânico Isaías, 

dentre outros profetas:- foi enviado por Deus, nasceu, viveu, morreu e ressuscitou, 

cumpriu a sua Missão. Deus espera neste Natal que você possa entregar seu coração 

para Jesus! Feliz Natal! 
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#palavrasnocaminho-Série Especial Natal-O elo 

O ELO 

Vivemos uma época de muitas religiões, muitos deuses, muitas filosofias de vida, 

muitas igrejas, muitos ídolos (ídolos antigos de pedra, gesso, barro e ídolos modernos: 

dinheiro, sexo, culto ao corpo e a saúde, tecnologia, etc.), muitos programas religiosos 

na TV e pouco ou nenhum reflexo da presença de Deus no coração das pessoas. Na sua 

essência “Deus é amor” e o amor inexiste no coração dos homens. O ser humano está 

perdido. 

Nesta época de tantas mudanças e tecnologia, o amor é como uma “moeda rara“:- quem 

toma a decisão de amar, causa impacto, quem recebe um ato de amor, fica assustado, 

não é comum alguém amar sem interesse, ou, alguém receber um ato de amor sincero, 

sem ficar incomodado, e até mesmo, pensar: qual é o interesse desta pessoa em ser desta 

forma, ou fazer o que ela está fazendo por mim, o que ela deseja comigo? 

Podem observar, as pessoas estão juntas fisicamente, mas totalmente separadas no que 

diz respeito ao amor, respeito ao próximo, se preocupar com o outro, exercer comunhão.  

Pessoas ligadas por uma religião, igreja, encontro religioso, filosofia de vida, mas 

totalmente indiferentes umas com as outras. 

Pessoas egoístas, voltadas para si mesmas, incapazes de se preocuparem com seu 

próximo, incapazes de se alegrarem com o sucesso do seu semelhante (sem sentirem 

inveja), incapazes de se compadecerem com os que estão passando por dificuldades, 

cada uma procurando seus próprios interesses, como se fossem robôs, máquinas que não 

tem poder de reflexão sobre suas ações, sem emoção e sentimentos, apenas 

programados para viverem para seu próprio prazer e consumo, sem nenhum tipo de 
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reação, sem nenhum tipo de expressão de alegria verdadeira, gratidão, comunhão com 

seu semelhante, ou amor praticado. 

Não deveria ser assim, se as religiões, igrejas, filosofias de vida, e tudo aquilo que as 

pessoas dizem acreditar e seguir nesta existência, realmente as pudessem conectar com 

o Criador, certamente, nosso mundo seria diferente, e o amor seria algo normal, 

disseminado nos seres humanos. 

Nesta época de Natal precisamos refletir sobre que tipo de amor estamos praticando, 

sobre que tipo de ligação e elo temos com Deus, amamos a Deus, ou, aos nossos 

interesses humanos, entregamos nossa vida para o Criador, através de Jesus, que nasceu 

para que tivéssemos vida, ou praticamos atos religiosos, rituais para termos bem estar 

com nossa mente, e nos sentirmos sem culpa, ou, simplesmente, porque nos 

acostumamos e gostamos de eventos, gostamos de nos reunir socialmente, gostamos de 

cantar ou “carregar as baterias da fé“, como dizem alguns. Talvez, o natal seja mais 

um evento em nosso calendário anual, ou um tempo comercial de “podermos nos sentir 

bem“. 

Natal é o amor de Deus praticado em nosso favor! 

 

Natal é o nascer do Deus Menino no tempo e espaço, profetizado centenas de anos antes 

de sua vinda pelos profetas bíblicos do Antigo Testamento. Natal é Deus provendo o elo 

que faltava para nos religar com Ele, o elo do amor incondicional, o sacrifício perfeito, 

diferente do sacrifício religioso praticado pela religião vigente na época, em oferecer 

animais e cordeiros que eram sacrificados para obter propiciação (ato de justificar o 

http://www.ipccbraganca.com/wp-content/uploads/2018/12/elodeamorperfeito.jpg
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pecador, ou remover a culpa do pecado, através de um sacrifício), Cristo se ofereceu 

para morrer em nosso lugar e de toda a humanidade para que pudéssemos ter uma nova 

vida, nos justificou perante Deus, perdoou os nossos pecados, se sacrificando em nosso 

lugar. 

Natal é tempo de novo nascimento, esperança de amor. Natal é o amor derramado por 

Deus em nosso favor, para que possamos amar de verdade este amor vivido, ensinado e 

praticado por Jesus. 

“Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito.”  

     Colossenses 3:14 

Jesus nos conecta com o Criador, com Deus Todo-Poderoso que nos amou primeiro, e 

deseja que o amemos de verdade, e também, exerçamos este amor com nosso próximo. 

Jesus é o elo do amor de Deus para a humanidade! 

 

Sem o amor de Deus por nós, Jesus não teria vindo até nós, não teria nascido numa 

manjedoura, não teria nos ensinado como um ser humano deveria viver, não teria 

praticado comunhão diária com seus discípulos e apóstolos, não teria morrido em nosso 

http://www.ipccbraganca.com/wp-content/uploads/2018/12/elohumano.jpg
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lugar, não teria ressuscitado para que pudéssemos ter vida e comunhão com Deus, paz 

em nossos corações e vida eterna. 

O amor é tudo. O amor é o elo perfeito! 

Sem o amor o homem não sobreviverá. Sem Jesus, que é a expressão suprema do amor 

de Deus por nós, em nossos corações e mentes, viveremos esta existência de forma 

vazia, sem luz, sem vida, sem paz, sem esperança, sem amor praticado, sem comunhão 

com Deus, sem elo com nosso semelhante. 

 

É tempo de relembrarmos o Natal e a esperança viva que é Jesus. É tempo de nos 

questionarmos, olharmos para nós mesmos e verificarmos se estamos praticando o amor 

de forma prática, tangível, concreta, real. É tempo de verificarmos se estamos montando 

a “Ceia” apenas no Natal. O objetivo da ceia natalina deveria ser relembrarmos da 

comunhão e praticarmos a comunhão todos os dias. Não precisamos ter festa, presentes, 

“comes e bebes” para termos comunhão, precisamos ter boa vontade em nos reunirmos 

com nossas famílias, com nossos amigos, com aqueles que dizemos amar. 

O Natal nos ensina que o amor de Deus não pode ser teórico, ou apenas religioso, para 

cumprirmos rituais, mas deve nos remeter para uma comunhão intensa com Deus Pai 

em cada dia do ano. 

http://www.ipccbraganca.com/wp-content/uploads/2018/12/nativity-scene-7.jpg
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O amor de Deus é vida por nós através de Jesus, e esta vida que pulsa de um coração 

cristão autêntico (quando temos Jesus de verdade, habitando em nossos corações) será 

oferecida para nosso semelhante. 

Sem Jesus em nós, não temos vida e amor para oferecermos para nosso semelhante. 

Sem Jesus não temos comunhão com Deus e com nosso semelhante. 

Jesus viveu entre nós para que nós pudéssemos viver para Deus e para nosso 

semelhante. 

 

Jesus é o elo do amor de Deus revelado para nós, para que assim como Ele se ofereceu 

por nós, nós possamos nos oferecer em amor para Deus e nosso semelhante. Que você 

possa olhar para o pinheiro iluminado de Natal e pensar, de forma representativa, que na 

sua extremidade superior você tem o elo do amor de Deus, a luz de Jesus Cristo 

oferecida para a humanidade, e pensar nos ramos desta árvore, como a humanidade que 

precisa se unir e estar iluminada pelo amor e comunhão que vem de Jesus, que provém 

de Deus. 

http://www.ipccbraganca.com/wp-content/uploads/2018/12/natal.gif


18 
 

Precisamos da luz de Jesus, precisamos do elo de amor com o Deus Eterno, precisamos 

estar ligamos com a luz de Cristo, refletindo em nossas vidas, nos ligando com os ramos 

da humanidade que Deus permitiu estivessem ao nosso redor, precisamos estar em 

comunhão com a luz do Deus Soberano, do Pai da Eternidade, do Príncipe da Paz e com 

nossos semelhantes. 

“Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é 

nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é 

amor. 

Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós: enviou o seu Filho Unigênito ao 

mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor: não em que 

nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como 

propiciação pelos nossos pecados. 

Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar-nos uns aos 

outros. 

Ninguém jamais viu a Deus; se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e 

o seu amor está aperfeiçoado em nós.” 

1 João 4:7-12. 

Reflita: Natal é o amor de Deus, manifestado em Jesus, manifestado em nossos 

corações de forma prática, provocando mudança de vida em nós, novo nascimento, 

novo comportamento, novas atitudes de vida, provocando comunhão verdadeira. Quem 

ama tem prazer de estar “juntos e ligados” na Igreja, em família, com os amigos. Quem 

ama tem prazer na comunhão com Deus e com seu próximo. Tenha um Natal do amor 

verdadeiro, tendo a pessoa de Jesus, manifestada no seu coração e no coração de todos 

os que o rodeiam. Feliz Natal! 
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#palavrasnocaminho-Série Especial Natal-A alegria 

A ALEGRIA 

Mesmo com todas as distorções, motivações e expectativas diferentes que as pessoas 

têm neste mês de dezembro em relação ao Natal, impossível ficar indiferente e não se 

contagiar com a alegria nesta época do ano. A alegria está disseminada no ar, apesar dos 

nossos problemas econômicos, problemas de saúde, conflitos conjugais, conflitos de 

relacionamento familiar, problemas diversos, mesmo assim, percebemos este clima de 

festa e alegria, porque Natal é a alegria do nascimento de um bebê especial, esperado 

pela humanidade, chamado Jesus. 

 

Por onde passamos, os símbolos natalinos estão presentes, muitas luzes, muitos enfeites, 

alguns deles apenas com apelo comercial, sem nenhuma ligação com o motivo do 

nascimento do Messias, prometido por Deus, outros, que nos remetem para a cena do 

nascimento em Belém da Judéia, para aquele humilde local, aquele estábulo para guarda 

de animais, onde Jesus foi colocado numa manjedoura (local onde se colocava a 

http://www.ipccbraganca.com/wp-content/uploads/2018/12/decorate-christmas-tree-hero.jpg
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comida para os animais, que foi preparada para colocar o recém-nascido Filho de 

Deus, Emanuel, Deus Conosco). 

 

Vamos relembrar uma destas profecias messiânicas de Isaías na Bíblia, como o texto em 

destaque de Isaías 9:1-3, que se cumpriram com o nascimento de Jesus Cristo, gerado 

pelo poder do Espírito Santo, no ventre de sua agraciada mãe, a virgem 

Maria: “Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado 

ele humilhou a terra de Zebulom e de Naftali, mas no futuro honrará a Galileia dos 

gentios, o caminho do mar, junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma 

grande luz; sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Fizeste 

crescer a nação e aumentaste a sua alegria; eles se alegram diante de ti como os que se 

regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na 

batalha.” 

Como é difícil quando acaba a energia elétrica em nossas casas. A sensação de 

escuridão nos incomoda, e ficamos profundamente incomodados com a falta deste 

conforto produzido pela eletricidade que é a luz em nossas casas. Muito pior do que não 

podermos desfrutar dos benefícios da luz produzida pela energia elétrica, é não termos 

acesso a presença de Deus, iluminando nossas vidas, nos guiando em meio a nosso 

futuro incerto. O texto bíblico de Isaías descreve a escuridão dos que estão aflitos por 

http://www.ipccbraganca.com/wp-content/uploads/2018/12/naissance-jesus-Gerard-van-Honthorst_.jpg


21 
 

não terem em quem acreditar, por ficarem perdidos nas trevas de uma vida distante do 

Criador. 

Jesus é a grande luz vinda de Deus para a humanidade. Jesus veio para o povo judeu, 

“para o que era seu“, como descrito pelo evangelista e apóstolo João em seu primeiro 

capítulo: “Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o 

receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de 

Deus,” João 1:11,12. 

Todos nós que não pertencemos ao povo israelita, ao povo judeu, somos considerados 

gentios, estrangeiros, mas a Bíblia nos afirma que Jesus pode também nos abençoar com 

sua luz e salvação eterna:- todos aqueles que creram em seu nome, recebem a herança e 

o direito de serem considerados filhos de Deus, pertencentes à família de Deus. 

Jesus nos traz luz e alegria no meio da escuridão e dificuldades deste mundo difícil de 

viver sem Sua Presença agindo em nós. Podemos nos alegrar no Natal, pelo nascimento 

do Cristo, do Messias encarnado, através do menino Jesus, e sabermos que não 

estaremos mais sozinhos nesta existência passageira, certamente se crermos em Cristo, e 

formos seus discípulos por esta jornada terrena, iremos colher os frutos de uma vida 

com muita alegria, felicidade verdadeira, apesar das lutas e circunstâncias adversas e 

inesperadas que enfrentaremos. 

Com Jesus viveremos na luz, com Jesus teremos vida e alegria verdadeira, habitando em 

nós! 

Jesus reforçou este ensinamento de que Ele próprio trazia a alegria verdadeira e especial 

para todos nós, quando pronunciou a frase que está registrada no evangelho de João 

4:36: “Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de 

forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe.” Somos felizes em poder 

desfrutar de uma vida de discípulo, uma vida de entrega para Deus, de uma vida com 
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Cristo aqui na Terra, podendo semear e colher frutos para esta vida e para a vida eterna 

vindoura. 

Em Cristo, temos o verdadeiro significado do Natal. Cristo deseja que esta alegria das 

comemorações natalinas possa reinar para sempre em seu coração, para que a sua 

alegria, não seja apenas passageira e baseada nas coisas materiais desta existência, nos 

presentes e cumprimentos humanos, mas que possa ser baseada na própria pessoa de 

Jesus. Com Jesus vivendo em nossas vidas a nossa alegria será completa:  “Tenho lhes 

dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja 

completa.” João 15:11. 

 

Reflita: Que tipo de vida tem vivido? Tenho ainda a oportunidade de neste Natal, 

entendendo quem realmente é Jesus, conhecendo melhor sua história de vida e salvação, 

poder usufruir de uma alegria completa neste mundo (apesar de todos os meus 

problemas), e quando o meu tempo por aqui se findar, desfrutar da alegria perene de 

Sua Presença Santa no lar celestial.  

Feliz Natal com a alegria de Cristo em seu coração! 

 

 

 

http://www.ipccbraganca.com/wp-content/uploads/2018/12/smiling-family-at-christmas.jpg
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#palavrasnocaminho-Série Especial Natal-O governo 

O GOVERNO 

Importante refletirmos nesta época de transição política e mudanças no governo do 

nosso país que Deus preparou um dia especial para que um menino pudesse trazer 

transformações na mente e no coração dos seres humanos. Jesus nos provê muito mais 

do que uma simples mudança política e econômica, Jesus nos provê um novo 

nascimento, uma nova vida diferente da vida que estávamos acostumados a viver. Jesus 

nos oferece uma mudança interior. Compreendendo Jesus, quem Ele é, teremos duas 

datas de nascimento, a nossa data de nascimento, quando nossa mãe nos possibilitou a 

vida, e a data deste novo nascimento provido por Deus:- quando reconhecemos Cristo 

em nossas vidas e nos submetemos ao seu governo. 

Pelo nascimento de Jesus, entre nós, se o seguirmos poderemos experimentar esta nova 

vida projetada por Deus, sob o governo de Cristo. 

E a Bíblia descreve como será conhecido este menino em seu reinado:  “Porque um 

menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele 

será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz.” 

Isaías 9:6. 

 

Um menino que já nasceu na condição de governabilidade como um Rei: este menino é 

Jesus. Seu Reinado é Eterno (sempre existiu e sempre existirá). Sua missão foi vir até 

nós para resgatar, restaurar, renovar, regenerar a criação que foi destruída em função do 

http://www.ipccbraganca.com/wp-content/uploads/2018/12/istockphoto-526897805-612x612.jpg
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pecado e desobediência de nossos primeiros pais, Adão e Eva, e por esta desobediência 

herdamos a morte, mas Jesus, o Cristo, o Messias Prometido por Deus veio até nós, para 

que pudéssemos ter vida, sendo nós submissos ao seu governo, ao seu Reino Eterno. 

 

Na cultura hebraica o nome é muito importante e cada nome tem um significado. O 

Nome “Jesus” dado ao menino que nasceu, significa “Deus é a salvação“. Em seu 

próprio nome já estava inserido a sua missão salvadora de poder nos resgatar do nosso 

pecado, do nosso egoísmo e desobediência que nos afasta do Criador. 

Jesus veio buscar a humanidade perdida e nos unir com o Deus Todo-Poderoso, Criador 

do Universo. 

A palavra “nasceu” se refere ao lado humano de Jesus, que se encarnou em nosso 

mundo, porque em sua Divindade sempre existiu, e como Deus Conosco, presente em 

nossas vidas, o Rei Jesus tem algumas características especiais intrínsecas a Ele, as 

quais se manifestam para nós: 

Maravilhoso Conselheiro – Jesus, exemplo de vida impactou a humanidade de todas 

as épocas com um amor incompreensível para nós mortais, capaz de se entregar em 

http://www.ipccbraganca.com/wp-content/uploads/2018/12/meninoJesus.jpg
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nosso favor, provendo vida para quem for por Ele escolhido. Ele é Maravilhoso, 

indescritível e incompreendido por nós mortais pecadores, e nos provê sua Maravilhosa 

Graça, sua Salvação, morrendo na Cruz em nosso favor e nos justificando perante Deus. 

Esta Graça concedida por Deus para nós, através de Jesus, é um favor imerecido. Por 

nós mesmos, nada existe de bom que nos possa aproximar de Deus. Porém, quando 

cremos na salvação providenciada por Deus em Jesus, então somos salvos pelos méritos 

Dele, e desejaremos viver esta nova vida que Ele nos dá. Conselheiro – Jesus como 

Filho de Deus, totalmente integrado a Deus Pai e a Deus Espírito Santo que o glorifica, 

veja o texto de Isaías 11:2 “O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que 

dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá 

conhecimento e temor do Senhor.”  Confiando em Jesus Cristo, poderemos 

caminhar,  dirigidos e amparados nesta existência, temendo e adorando ao Criador, sob 

os conselhos e modelo que Jesus será para nossas vidas. 

Deus Poderoso – Jesus como Deus guerreiro Todo-Poderoso. Com Jesus em nossas 

vidas, não existirão batalhas que não possam ser superadas, porque com Ele, viveremos 

a jornada da vida, sob seus cuidados. Isto não significa que não teremos problemas, 

dificuldades, enfermidades, mas significa que com Cristo ao nosso lado e vivendo em 

nossos corações estaremos em paz com Deus e caminhando amparados, protegidos pelo 

próprio Deus. 

Pai Eterno – Jesus Pai Eterno, expressa a eternidade de Jesus, Filho de Deus, Pai da 

Eternidade, Jesus não foi criado por Deus, Jesus sempre existiu, Ele é Deus, Emanuel 

(Deus conosco). Jesus quando esteve com seus discípulos reafirmou sua Divindade e 

sua origem, dizendo, no texto do Evangelho de João 8:58: Respondeu Jesus: “Eu lhes 

afirmo que antes de Abraão nascer, Eu Sou!“. O Profeta Miqueias se refere à origem 

eterna de Jesus, que nasceria em Belém dizendo, em Miquéias 5:2:  “Mas tu, Belém-

Efrata, embora sejas pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que 

será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos 
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antigos.”. O livro de Hebreus, no capítulo 13:8,  no Novo Testamento também afirma 

que Jesus é o mesmo sempre: “Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre.“. 

Príncipe da Paz – Jesus é a fonte de nossa paz verdadeira. Somente teremos paz 

interior, uma paz duradoura, quando reconhecermos Jesus em nossas vidas. Em Jesus 

temos esperança, nova vida, alegria, fé, confiança e sobretudo uma paz perene, que nos 

proporciona mantermos nossos pensamentos tranquilos em meio às tempestades que a 

vida nos apresenta. O seguidor de Jesus não fica desesperado, pois sabe que está 

conectado com o Deus Criador do Universo que tem sob suas mãos o total controle de 

nossas vidas e nos ama, nos ligando ao Pai, e permitindo que possamos ser chamados de 

Filhos de Deus, quando nos entregamos para Ele. 

 

Reflita: Que neste Natal possamos entendendo quem é Jesus, poder glorificá-lo como 

Rei, que possamos nos submeter ao seu governo, e termos uma vida dirigida pelo seu 

poder, desfrutando de sua paz, alegria e direção. Feliz Natal! 

 

 

 
 

 

http://www.ipccbraganca.com/wp-content/uploads/2018/12/xmas_lights-1513358588-1047.jpg
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#palavrasnocaminho-Série Especial Natal-A profecia 

A PROFECIA 

O nascimento de Jesus Cristo foi predito em detalhes pelos profetas, dentre eles, 

Miquéias registrou com precisão o local do nascimento do Messias prometido a Israel 

(Belém de Judá). Estima-se que no Antigo Testamento (AT) tenhamos em torno de 300 

passagens proféticas que apontam para a primeira vinda do Messias prometido, Jesus 

Cristo, bem como descrevem o que Ele realizará como será desenvolvido seu ministério. 

No Novo Testamento (NT) temos citações e cumprimento das profecias messiânicas do 

Antigo Testamento (escritas centenas de anos antes da primeira vinda de Jesus Cristo 

entre nós). 

 

Para aqueles que não creem que Jesus Cristo é o Messias Prometido, podemos verificar 

a comprovação desta conexão entre o que foi predito e o que aconteceu centenas de 

anos após as profecias, respondendo a simples pergunta a seguir, buscando recursos de 

lógica, científicos, como os recursos da matemática e estatística: 

Qual a probabilidade destas profecias, escritas previamente se cumprirem em uma única 

pessoa, e esta pessoa ser incrivelmente, a pessoa de nosso Salvador e Senhor Jesus 

Cristo? 

http://www.ipccbraganca.com/wp-content/uploads/2018/12/271034_nativity-scene_2560x1600_h.jpg
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Seriam altamente improváveis matematicamente, estatisticamente, “em sua 

totalidade“, estas profecias se cumprirem “rigorosamente” em uma única pessoa, se 

elas fossem obra da imaginação de escritores humanos, ou mesmo coincidências 

(profecias do AT apontaram para a pessoa de Jesus e se comprovaram Nele em 

detalhes, estes fatos não podem ser coincidência, ou obra do acaso). 

Porém, as profecias são reais e foram cumpridas em Jesus. 

Deus, na sua Onisciência, revelou aos profetas do Antigo Testamento, com antecedência 

de centenas de anos, o que iria acontecer. Deus na sua Soberania, no controle total dos 

eventos da humanidade, permitiu na sua Onipotência:- possibilitar a realização de todos 

os fatos, que culminaram com o nascimento de Jesus, com sua vida, morte e 

ressurreição, sendo Cristo a comprovação dos fatos preditos, cumprindo sua Gloriosa 

Missão de ser o Messias esperado, resgatando a humanidade do elo quebrado com Deus, 

em Adão e Eva, possibilitando salvação a todos nós, restabelecendo a comunhão e 

acesso com o Criador, com Deus Pai. 

Porém, todas estas profecias registradas na Bíblia, no Antigo Testamento (vou citar 

apenas algumas), se cumpriram em detalhes, através de eventos históricos (com 

centenas de testemunhas oculares, fatos registrados nos evangelhos, e livros do Novo 

Testamento), descobertas arqueológicas, relacionados diretamente à pessoa de Jesus 

Cristo: 

Registros no livro de Salmos, onde existem diversas citações proféticas, escritas pelos 

salmistas, que apontam para Jesus, como o Salmo 22, 110 (conhecidos como salmos 

messiânicos, que apontam para Cristo); Salmo 22:1 (Jesus se sentiria abandonado por 

Deus); Salmo 41:9 e Salmo 55:12-14, (descrevem o amigo de Jesus que o trairia:- 

Judas Iscariotes); Salmo 38:11, (durante os momentos da prisão de Jesus até a 

crucificação, seus discípulos, amigos se afastaram de Jesus, com medo de serem 

presos); Salmo 69:21, (Jesus teve sede na cruz, pediu água e lhe ofereceram vinagre); 
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Salmo 34:20, (nenhum osso de Jesus foi quebrado em seu sofrimento e na 

crucificação); Salmo 31:5a (Jesus entregaria seu espírito para Deus); Salmo 16:10 

(registro profético da ressurreição de Jesus Cristo no AT). 

 Profecias registradas especialmente pelo profeta messiânico Isaías:- Isaías 9:1-2, 

(Previsão da localização física da atuação de Jesus na Galileia dos gentios, dos 

estrangeiros, bem como, seu ministério que traria luz para a multidão aflita, sem 

esperança), Isaías 9:6, (Nascimento do menino Jesus, seus nomes, características, seu 

governo e reino), Isaías 53:7, (Jesus ficaria como ovelha muda perante os seus 

acusadores); Isaías 53:5, (Jesus seria maltratado, açoitado, sofreria); Isaías 53:12b, 

(Jesus seria crucificado entre malfeitores, levando o pecado de “muitos”, levando o 

pecado de seus escolhidos, morrendo pela humanidade); Isaías 53:9a, (o corpo de Jesus 

após sua morte seria colocado na sepultura de um homem rico). 

 

Citações do profeta Amós, (Amós 8:9, haveria trevas na Terra no momento da 

crucificação), predito aproximadamente 800 anos antes do acontecimento histórico da 

morte de Jesus na cruz do Calvário. 

Citações do profeta Miquéias (Miquéias 5:2, a cidade do nascimento de Jesus, Belém 

da Judéia;  Miquéias 5:1, ferirão Jesus na face, o líder e juiz de Israel). 

http://www.ipccbraganca.com/wp-content/uploads/2018/12/crucificacaodeJesusentreladroes.jpg
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Citações do profeta Zacarias (Zacarias 11:12, Jesus seria vendido por 30 moedas de 

prata; Zacarias 13:7b, Jesus seria abandonado por seus discípulos). 

Citação do profeta Malaquias (Mal 4:2, se refere a Jesus Cristo como o Sol da Justiça). 

Citação do profeta Oséias, Oséias 6:1-2 (profecia sobre a ressurreição de Jesus Cristo 

ao terceiro dia). 

 

Estas profecias foram escritas num período de aproximadamente 500 anos (entre o ano 

1000 a.C até o ano 500 a.C, antes de Cristo, antes do nascimento de Jesus) e se 

cumpriram rigorosamente, bem como, em detalhes precisos, específicos, com clareza na 

pessoa de Jesus Cristo.  

Não existe nenhuma dúvida sobre o cumprimento profético do que foi registrado e 

predito no passado, no Antigo Testamento sobre a vinda de Jesus Cristo à Terra. Os 

fatos históricos no período que Jesus viveu entre nós, comprovaram a autenticidade e 

veracidade das mensagens bíblicas que apontavam para seu nascimento, vida, 

ministério, morte e ressurreição. 

Estamos esperando para comemorar a festa do Natal, o nascimento do Messias 

prometido pelos profetas e que veio fisicamente há dois mil anos, nos ensinar o amor de 

http://www.ipccbraganca.com/wp-content/uploads/2018/12/ressurreicao.jpg
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Deus. As ruas em vários lugares do mundo já estão decoradas, com muitas luzes, com 

muitos enfeites natalinos, o “clima de natal” está por todas as partes. 

 

Você entende o significado da mensagem de Natal, além das luzes, dos enfeites 

natalinos, da decoração nas casas e nas cidades de todo o mundo, da Ceia Natalina, dos 

presentes, da confraternização em família, do amigo oculto/secreto? 

Nada disso fará sentido, se Jesus na sua vida não for real, for apenas “mais um” símbolo 

natalino, como muitos o enxergam. 

Jesus veio e cumpriu sua missão nos resgatando para Deus, nos abraçando em amor, 

possibilitando que crendo Nele, possamos ser participantes da família de Deus, sermos 

filhos de Deus, dando-nos o sentido real desta existência, nos unindo com Deus.  

Caminhando com Jesus, como seguidores, discípulos e servos seus, no tempo que ainda 

nos resta, poderemos desfrutar do amor, da paz, da alegria, da esperança de Deus sobre 

nós. 

Isto é Natal, Jesus nascendo humildemente num estábulo, sendo colocado numa 

manjedoura, e nós, humanos, quebrando o nosso orgulho, crendo humildemente no 

menino que nasceu para nos salvar, na vida que Deus tem para nós, vida de alegria, paz 

e vitórias, superando as dificuldades deste tempo presente, tendo comunhão diária com 

Deus, possibilitando a Glória Celestial, quando nos desligarmos, em um dia que não 

prevemos e não sabemos, desta realidade que vivemos. Profeticamente não temos 

http://www.ipccbraganca.com/wp-content/uploads/2018/12/desktop-christmas.jpg
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ninguém que nos avisará de nossa partida, de nossa morte, mas Jesus hoje nos convida 

para vivermos com Ele e estarmos sempre preparados para quando o momento 

derradeiro chegar, podermos nos desligar desta existência num piscar de olhos, e 

estarmos com Deus para sempre. 

 

Não existia lugar para Jesus ficar hospedado na noite de Natal, todas as hospedarias, 

estalagens, todas as portas estiveram fechadas para aquele menino Deus, que nascia no 

tempo e no espaço entre nós. Talvez, você também não tenha neste Natal um lugar para 

Jesus na sua casa, na sua família, na sua Ceia e especialmente no seu coração. É tempo 

de você abrir a porta do seu coração, da sua vida para Jesus. 

Reflita: O Natal está se aproximando. Jesus Cristo já se aproximou de todos nós. Você 

já se aproximou de Jesus? (Caso a resposta seja negativa, hoje é tempo de novo 

nascimento, o Natal está chegando, Cristo deseja promover uma nova vida, uma nova 

visão de mundo em seu coração, Jesus te convida para viver com Ele, comece uma nova 

vida, um novo tempo com Jesus em seu coração. É Natal. Nasça para Jesus!) Feliz 

Natal! 

 

 

http://www.ipccbraganca.com/wp-content/uploads/2018/12/manjedouracenareal.jpg
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#palavrasnocaminho-Série Especial Natal-A luz 

A LUZ 

Em todas as épocas a humanidade sempre se sentiu atraída pela luz e pela cor. Existe 

total comprovação científica entre a relação das luzes e cores que se relacionam 

perfeitamente e produzem um fator psicológico de bem estar em nós humanos. Nossos 

olhos ficam fascinados ao contemplarem uma decoração natalina, totalmente produzida 

com o objetivo de causar impacto positivo em quem a vê. 

J.W.Goethe em seu livro “Doutrina das Cores“, desenvolveu pesquisas científicas sobre 

a psicologia das cores e os estados psicológicos associados a cada cor. Recordemos as 

palavras de um antigo místico chamado Plotino, que escreveu:  “Se o olho não tivesse 

sol, Como veríamos a luz? Sem a força de Deus vivendo em nós, Como o divino nos 

seduz?” 

Para este filósofo antigo (viveu entre 204-270),  “o igual só é conhecido pelo igual“, 

desta forma ele pensava na relação do olho humano e da luz, assim na sua forma 

filosófica de entender Deus e o mundo de sua época acreditava numa explicação 

simplificada que “o olho humano deve sua existência a luz”. 

 

Se pensarmos no Natal certamente perceberemos nesta relação direta de atração da 

nossa visão humana pela luz, pelas cores apresentadas na decoração Natalina (luzes e 

http://www.ipccbraganca.com/wp-content/uploads/2018/12/1280px-Farbverlauf_Augenfarben.jpg


34 
 

cores combinadas), e esta com certeza produz em nossa mente, um efeito psicológico de 

bem estar, de “clima de Natal” e também nos atrairá para os fins comerciais de consumo 

desejados pela indústria, comércio e serviços em geral. Por isto, shoppings centers, 

lojas, cidades se preocupam em realizar a decoração de Natal, porque a luz e a 

decoração atrairão compradores e as vendas aumentam significativamente nesta época 

do ano. 

 

 O evangelho de Mateus ao citar a profecia de Isaías sobre a vinda de Jesus Cristo e o 

que ele representaria para a humanidade, nos informa que Jesus é a luz que viria ao 

mundo: para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías: “Terra de Zebulom e terra de 

Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios; 

o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz; sobre os que viviam na terra da sombra 

da morte raiou uma luz“. Mateus 4:14-16, cumprindo a profecia de Isaías 9:2, escrita 

centenas de anos antes do nascimento de Jesus Cristo. 

O evangelista João em seu primeiro capítulo nos informa que Jesus é Deus, reafirma sua 

divindade, como Emanuel, Deus conosco, que enviado por Deus Pai, veio até nós para 

nos trazer vida e luz, o evangelho de João também nos afirma que Jesus Cristo tem total 

sintonia e sincronismo com Deus Pai e esteve presente na criação do Universo, 

relembremos o texto bíblico, no evangelho de João 1:1-5: “No princípio era aquele que 

é a Palavra. Ele estava com Deus, e era Deus. Ela estava com Deus no princípio. Todas 

as coisas foram feitas por intermédio dele; sem ele, nada do que existe teria sido 

http://www.ipccbraganca.com/wp-content/uploads/2018/12/natalluz.jpg
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feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as 

trevas não a derrotaram.” 

Jesus, Deus Conosco, é a vida que Deus Pai tem para a humanidade decaída, desde sua 

vinda aqui na Terra, se tornando carne, nascendo como um de nós, na forma de um bebê 

gerado no ventre de sua mãe Maria (bebê gerado pelo poder do Espírito Santo), para 

experimentando a nossa natureza humana, porém sem pecar, sem desobedecer ao 

Criador, pudesse realizar a obra de salvação planejada por Deus para nos resgatar da 

nossa natureza pecaminosa, nos transformar diariamente. 

Com Jesus em nós teremos vida e a luz de Cristo sendo projetada para aqueles que não 

conhecem a Deus. 

Jesus é a luz que brilha nas trevas. Sua luz é eterna. Diferente das luzes decorativas do 

Natal ou de qualquer outro evento com luzes aqui em nosso planeta, Jesus é a luz 

permanente que deseja iluminar as nossas vidas, dar sentido para nosso coração 

pecador, que vive como se Deus não existisse. 

Deus nos ama, e em seu amor incondicional e inexplicável para nós pecadores, permitiu 

que Jesus Cristo viesse até nós para que a luz de Deus pudesse resplandecer neste 

mundo, dando-nos a oportunidade de nos unirmos ao Eterno. 

 Jesus em seu ministério ao salvar a mulher pecadora que iria ser apedrejada e foi salva 

por Ele, mencionou, em João 8:12: “Falando novamente ao povo, Jesus disse: “Eu sou 

a luz do mundo. Quem me segue, nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida“. 

Jesus é a luz do mundo! 
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O mundo também nos atrai com sua luz própria e artificial preparada para nos chamar 

para os mais diferentes objetivos. Reflita sobre isto: você é convidado para muitas 

luzes! 

Este mundo que vivemos apesar de estar iluminado com luzes elétricas e produzidas na 

indústria, para atraírem a visão humana e o coração do homem para tantos objetivos 

diferentes, como o lado comercial no Natal, e, depois em outros eventos, nas baladas 

semanais, nos motéis, nas casas de prostituição, no Carnaval, na Copa do Mundo, nas 

Olimpíadas, nos shows musicais e tantos outros momentos humanos, continua em 

trevas, trevas profundas, escuridão intensa, sem saber para onde está caminhando, 

porque caminha sem a direção de Deus, desprezando os valores de Deus, e, vivendo 

como se Deus fosse distante de nós, ou, não existisse. 

 

A luz certamente é bela, mas podemos estar sendo conduzidos pela beleza da luz, da 

luminosidade, das cores deste mundo e estarmos caminhando na escuridão de uma vida 

vazia e sem sentido, sem a luz verdadeira, que somente Cristo pode nos dar. 

Apesar do próprio Deus em seu amor e infinitas misericórdias pensar em nós, nos 

enviando Jesus Cristo, para nos resgatar, nos dar luz, nova vida, novos propósitos de 

vida, quando cremos em seu sacrifício realizado na cruz em nosso favor, ainda assim, 

muitos continuam desprezando o verdadeiro significado do Natal, muitos continuam 

desprezando a luz verdadeira que veio ao mundo para nos salvar, nos dar paz, iluminar 

os nossos caminhos. 

http://www.ipccbraganca.com/wp-content/uploads/2018/12/nataliluminado.jpg
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Jesus neste Natal continua nos dizendo que quem o seguir, nunca andará em trevas, mas 

terá a luz da vida. 

Jesus não é intruso, você poderá continuar vivendo como sempre viveu, vendo o Natal 

como uma época apenas comercial, ou de bem estar humano que acontece no final do 

ano e pronto, continuar vivendo sua vida de trevas, de problemas, de tribulações, 

tentando sobreviver em um mundo cada vez mais caótico, violento, desumano, sem 

amor, sem respeito, sem valores, voltado apenas para o prazer e consumo imediato e 

que caminha para sua destruição, contando apenas com sua própria capacidade humana. 

E quando estes problemas são insuportáveis aí você corre atrás de alguma filosofia de 

vida, religião, ou, algum profissional da saúde que possa lhe ajudar. 

Deus continua te dizendo, através de Jesus: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue, 

nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida! 

 

Reflita: Só existem dois caminhos. O caminho da luz que é seguindo a Jesus e o 

caminho das trevas que é dizendo não para Jesus. Quando seu tempo por aqui se findar, 

você continuará seguindo os dois caminhos que começou a seguir nesta existência. Se 

estiver seguindo a Cristo, continuará na sua luz, chegando a Glória Celestial. Se não 

seguiu Cristo nesta existência, vivendo no caminho das trevas, continuará seu destino 

eterno no caminho das trevas. Pense bem, é Natal, se você gosta das luzes de Natal, 

http://www.ipccbraganca.com/wp-content/uploads/2018/12/heaven-600x450-1.jpg
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então, entregue sua vida para aquele que pode te dar a luz da vida, a luz para a 

eternidade.  

Feliz Natal com Jesus, a Luz que brilha nas trevas! 
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#palavrasnocaminho-Série Especial Natal-A transformação 

A TRANSFORMAÇÃO 

“Mas o anjo lhe disse: “Não tenha medo, Maria; você foi agraciada por Deus! 

Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. 

Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de 

seu pai Davi, 

e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó; seu Reino jamais terá fim”. 

Perguntou Maria ao anjo: “Como acontecerá isso, se sou virgem? “ 

O anjo respondeu: “O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá 

com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado santo, Filho de 

Deus.” 

Lucas 1:30-35 

A virgem Maria, noiva de José recebeu a mensagem dada pelo anjo Gabriel que daria à 

luz um filho pelo poder do Espírito Santo. Esta criança especial, que a agraciada Maria 

daria à luz, seria muito importante entre a humanidade de todas as épocas, seu nome 

seria Jesus (também chamado pelo anjo, como Filho do Altíssimo, Santo, Filho de 

Deus) e seu Reino seria eterno. 

Estamos no período que antecede o Natal e é tempo de refletirmos sobre o chamado que 

Deus nos faz para cada um de nós individualmente. Todo chamado de Deus começa por 

Ele dos Céus para a Terra. É Deus quem nos escolhe para reconhecermos o menino 

Jesus em nossas vidas, menino que cresceu, viveu, realizou um ministério terreno de 

amor, milagres e paz, morreu por nós e ressuscitou para que pudéssemos ter vida. 
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 Assim, também, foi o chamado de Maria, a agraciada virgem escolhida por Deus para 

ser bendita entre as mulheres, ao receber o salvador da humanidade, ao receber o 

chamado de Deus, anunciado pelo anjo Gabriel para ser portadora do Emanuel, Filho de 

Deus em seu ventre, não compreendeu num primeiro momento e respondeu para o anjo: 

Perguntou Maria ao anjo: “Como acontecerá isso, se sou virgem?“. 

Maria reagiu com espanto, em um primeiro momento, a mensagem do anjo Gabriel, 

mas depois, entendeu a explicação que o anjo lhe deu, e cumpriu sua Gloriosa Missão. 

Deus, neste Natal, nos convida para recebermos Jesus Cristo em nossa vida, em nossos 

corações, e quando Deus nos chama para um propósito santo, em um primeiro 

momento, como humanos, pecadores, não nos sentiremos capacitados para podermos 

compreender o propósito de Deus em nossas vidas e seguirmos a Jesus. 

O chamado para eu receber a Deus em minha vida, e poder reconhecer Jesus Cristo, não 

apenas neste momento lindo em que comemoramos seu nascimento, mas reconhecê-lo 

em todos os momentos da vida, vem única e exclusivamente da Graça de Deus (é favor 

imerecido, não mereço, mas mesmo assim, o Criador insiste em me escolher, salvar e 

abençoar). 

Deus está te chamando neste Natal para uma nova realidade de vida, para uma nova 

oportunidade de compreender este mundo com os olhos da misericórdia, do amor e da 

Graça de Deus. Deus é que nos escolhe, e permite que a chama do amor Eterno, dado 

através da preciosa vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo, possa ser acesa em nós, e 

http://www.ipccbraganca.com/wp-content/uploads/2018/12/family-Christmas-pictures-tips.jpg
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nos dar vida de comunhão, nesta existência, e eterna com Deus quando o fim da linha 

chegar. 

 

Deus está te chamando e vocacionando para você poder ser um autêntico seguidor de 

Jesus Cristo. 

 Que neste Natal a chama de Deus possa ser acesa em seu coração para você entender 

que a mensagem do Natal significa uma nova vida, uma vida transformada por Deus, a 

partir do momento que você entender que foi Deus quem o chamou e que este chamado 

pessoal de Deus para você, mudará a sua existência daqui para frente. 

 

Reflita: Natal é tempo de renovação espiritual. Natal é tempo de mudança de vida, de 

transformação. Que a transformação do Natal não aconteça apenas em seu mundo 

exterior, na decoração, nas luzes, nos enfeites, nos presentes, na Ceia Natalina, mas que 

o Natal, signifique o nascimento de Cristo em seu coração, em seu interior. Feliz Natal!  

 

http://www.ipccbraganca.com/wp-content/uploads/2018/12/jantardenatal.jpg
http://www.ipccbraganca.com/wp-content/uploads/2018/12/teestearvore-8035869.jpg
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#palavrasnocaminho-Série Especial Natal-A paz 

A PAZ 

“E Isaías também diz: “Brotará a raiz de Jessé, aquele que se levantará para reinar 

sobre os gentios; estes colocarão nele a sua esperança”. 

Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para 

que vocês transbordem de esperança, pelo poder do Espírito Santo.” 

Romanos 15:12,13 

O profeta Isaías (Isaías 11:1,10) anunciou que da raiz de Jessé (Rei Davi, seu filho) 

brotaria, nasceria o Messias de Israel e que reinaria como Rei não apenas para seu povo 

escolhido, mas também para os gentios, para os povos estrangeiros, como nós, que 

confirmamos nossa fé e confiança na pessoa do menino Jesus que nasceu para que 

pudéssemos renascer para Deus e com Jesus em nossas vidas, termos esperança. 

No primeiro século da era cristã, o apóstolo Paulo dirigindo suas orientações para a 

Igreja em Roma, declara para os cristãos do primeiro século: que o Deus da esperança 

possa encher aqueles cidadãos de alegria e paz! 

Estamos no período de festas natalinas, por onde passarmos encontraremos símbolos 

natalinos, decorações que nos remetem para a vinda de Jesus Cristo, nascendo entre nós. 

 

http://www.ipccbraganca.com/wp-content/uploads/2018/12/decoracaonatal1.jpg
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Vinte séculos se passaram da chegada do menino Deus, menino Rei, menino que nos 

trouxe alegria, paz e esperança. Nas famílias do nosso século, quando nasce um bebê, 

ele é comemorado festivamente, existem diversos eventos associados à vinda de uma 

criança, uma delas é o chá do bebê, onde as amigas da futura mamãe levarão presentes 

que serão úteis quando aquela criança nascer. Também após a chegada da criança ela é 

recebida com muito carinho por todos que se relacionam com sua família. Após um ano 

do nascimento, o primeiro ano de vida é comemorado com muita alegria por todos. A 

vida daquela criança une pessoas em um momento de gratidão e comemoração em 

família. 

Se voltarmos para a cena da natividade, do nascimento do menino Deus, veremos que o 

menino Rei, Jesus alegrou sobremaneira todos que o reconheciam como Filho de Deus, 

o anjo Gabriel que havia anunciado seu nascimento para a agraciada Maria, sua família 

(Maria e José), a estrela que serviu de referência para os magos do oriente e que parou 

sobre o lugar onde estava o menino Jesus, os pastores, as milícias celestiais que 

cantaram em seu nascimento: 

“Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta 

dos seus rebanhos. 

E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu 

ao redor deles; e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: “Não tenham medo. 

Estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo: Hoje, na 

cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador que é Cristo, o Senhor. 

Isto lhes servirá de sinal: encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa 

manjedoura”. 

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 2:8-14 
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Jesus um menino diferente, um menino especial, onde os Céus se manifestaram na Terra 

em seu nascimento, o anúncio aos pastores, onde uma grande multidão do exército 

celestial de anjos surgiu perante os homens, louvando a Deus, cantando, glorificando a 

Deus e reafirmando que com Jesus existiria paz àqueles que Deus escolhesse para 

receberem a Graça, o favor imerecido que seria Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor, 

nascendo para a humanidade, morrendo quando se tornasse adulto pelos nossos 

pecados, para que em Jesus pudéssemos receber o novo nascimento de Deus, agindo em 

nossos pensamentos, em nosso coração. 

 

O nascimento do bebê, Jesus, comemorado pela humanidade pós-moderna 

(principalmente de forma comercial, por alguns) poderá nos unir com Deus, se 

olharmos para seu nascimento, entendendo por qual motivação Ele veio até nós, 

nascendo no tempo e no espaço. 

http://www.ipccbraganca.com/wp-content/uploads/2018/12/the-birth-of-christ.jpg
http://www.ipccbraganca.com/wp-content/uploads/2018/12/manjedouracenareal-1.jpg
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Que possamos comemorar o seu nascimento, sermos abençoados por sua vinda, e que 

sua preciosa vida possa impactar nossa existência, agindo em nós para que possamos 

viver a vida que Deus preparou para usufruirmos na pessoa do Cristo, do Messias 

Prometido, daquele que te convida para um novo nascimento em sua vida, seguindo-o a 

partir de agora. O menino Jesus, na comemoração de seu nascimento, te convida para 

você experimentar um novo nascimento, crendo Nele, vivendo com Ele, o seguindo 

nesta existência. 

Natal é tempo de alegria, paz e esperança no coração da humanidade. Jesus, Emanuel, 

Deus Conosco, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, que reina para todo o sempre, deseja 

conceder para você e para sua família a sua Graça, o seu favor, a sua benção perene. 

Natal é tempo de repensarmos nosso estilo de vida e desejarmos renovação espiritual, 

mudança de vida, transformação de nossa mente, restauração do nosso interior. 

 

Reflita: Comemore o nascimento do menino Jesus de forma plena e em seu sentido 

real. Jesus veio para lhe dar esta alegria permanente em sua vida, esta paz de Deus, no 

meio da tempestade de seus problemas diários, em um tempo confuso e sem amor. Jesus 

é a esperança viva, a vida de Deus que deseja nascer em seu coração. Viva uma nova 

vida, com a paz de Jesus, a alegria de Deus, a esperança da vida eterna em seu coração. 

Feliz Natal! 

 

 

http://www.ipccbraganca.com/wp-content/uploads/2018/12/Christmas-Quotes-Wishes-And-Sayings.jpg
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#palavrasnocaminho-Série Especial Natal-A fé 

A FÉ 

Neste tempo de advento e preparação, onde relembramos a importância do Natal cristão, 

importante analisarmos o texto bíblico de Hebreus, capítulo 1 e verificarmos que Deus 

na sua Soberania e Onipotência, planejou a primeira vinda de nosso Salvador e Senhor 

Jesus Cristo e proclama que Cristo, o Ungido de Deus, o Messias Prometido é a pessoa 

indicada pelos profetas no Antigo Testamento. 

Vejamos, o texto de Hebreus 1:1-3: 

“Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos 

antepassados por meio dos profetas, mas nestes últimos dias falou-nos por meio do 

Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. 

O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando 

todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos 

pecados, ele se assentou à direita da Majestade nas alturas,” 

 

http://www.ipccbraganca.com/wp-content/uploads/2018/12/glass-window-with-christmas.jpg
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Deus, Criador do Universo se comunicou com seu povo no passado por meio dos 

profetas e enviou Jesus Cristo, em nossa época,  há dois mil anos,  com a finalidade de 

purificar os seres humanos de seus pecados. 

Talvez você possa pensar que não tenha nenhum pecado, que não faça nada de errado, 

que só faça o bem. Deus nos enxerga de uma outra forma, e em sua palavra aprendemos 

que temos em nós mesmos, a semente do pecado, a semente da desobediência ao 

Criador. 

O homem por si só é incapaz de buscar a Deus e fazer o bem por sua própria natureza 

humana. Em si mesmo, o homem não tem nenhum conhecimento de Deus e não terá 

prazer em buscar o Criador. Basta, você olhar ao seu redor, e refletir sobre a forma e 

estilo de vida das pessoas que você conhece: seus vizinhos, amigos, familiares, outras 

pessoas que você conhece que não são cristãos, ou, até mesmo, aqueles que se dizem 

cristãos, e, você percebe que existe algo de errado, porque eles não demonstram nenhum 

interesse de frequentarem uma Igreja para seguirem a Cristo com regularidade, ou, seu 

comportamento não é compatível com o que dizem acreditar. Alguns, são apenas 

cristãos e religiosos nominais, por conveniência de informarem que tem alguma 

religião, outros, mais jovens demonstram, claramente, não ter nenhum interesse em 

seguir qualquer pensamento que aponte para a pessoa de Deus. 

O homem, por sua própria vontade, não buscará a Deus, caminhará na escuridão de suas 

próprias decisões humanas, seu pensamento, sua ilusão deste mundo, em uma vida vazia 

e longe do Criador. 

 

http://www.ipccbraganca.com/wp-content/uploads/2018/12/vidadepecadoeescuridao.jpg
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A Bíblia afirma que todos pecaram e separados estão da presença de Deus (Rm. 3.23). 

O apóstolo Paulo explana muito bem a questão do pecado, quando nos diz em Romanos 

7:18-20:  “Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne. Porque tenho o 

desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem 

que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o 

que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim.” 

O Natal nos remete para a pessoa de Cristo, Deus planejou a vinda do Messias para que 

Jesus pudesse nascer como um ser humano nasceria, porém, sem experimentar o pecado 

em sua carne e cumprisse sua gloriosa missão salvífica de morrer em nosso lugar e nos 

purificar de nossos pecados. Quando compreendemos esta bênção e motivo da vinda de 

Jesus até a Terra, veremos como somos pecadores. Sem Jesus Cristo, atuando 

diariamente em nossas vidas, nossa tendência é continuar fazendo o que fazíamos antes 

de conhecê-lo, ou, seja, a nossa própria vontade e não a vontade de Deus. 

Deus se aproxima da humanidade e nos escolhe no Natal para sermos Dele! 

 

A fé que Deus espera atuar em nós, através da crença em nosso Salvador e Senhor Jesus 

Cristo, é uma fé atuante em nosso caráter, que dia a dia, irá nos transformando no 

caráter e modelo supremo que é Jesus. Certamente, somos imperfeitos, totalmente 

dependentes da Graça de Deus, da sua Bondade e Misericórdias, mas quando recebemos 

o Salvador Jesus em nós mesmos:- nossa visão de mundo se transforma, nova vida 

http://www.ipccbraganca.com/wp-content/uploads/2018/12/nascimento-jesus-cristo-natal-murilovisck.jpg
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acontece em nós, novo propósito, interesse em aprender de Deus e buscar Sua Presença 

em uma Igreja genuinamente cristã, que tenha a Bíblia como única regra de fé e prática. 

Jesus Cristo é a nossa fé, a esperança viva de Deus em nosso coração, capaz de nos 

transformar, mudar nosso pensamento, orientar nossa vida para o alto e não para as 

coisas desta existência. Em Cristo, e com Cristo, agindo em nossas vidas, não seremos 

fanáticos religiosos, pois Cristo, nos conscientiza que precisamos continuar vivendo 

nossa vida com equilíbrio, e com Ele no centro da mesma, e não mais enxergaremos que 

existe um tempo para Deus, apenas quando estamos fisicamente na Igreja, pois, em 

Cristo, nossa mente e coração estarão reagindo:- com a presença Dele atuando dentro de 

nós mesmos, e, então, o verdadeiro cristão, possui Cristo em seu interior, e portanto, em 

todas suas atividades diárias. Tudo que um cristão realiza deverá ser para a Glória de 

Deus, e neste sentido, lutamos numa batalha contínua contra as tentações, e, tudo aquilo 

que possa nos afastar da presença do Criador. 

 

Reflita: Natal é tempo de fé. Fé na pessoa de nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. 

Sem Cristo, natal é meramente um evento de bem estar, descanso e festa humana na 

agenda das pessoas e na agenda do comércio. Cristo é a expressão exata do Criador do 

Universo. Cristo, Emanuel, Deus conosco, te chama para uma nova vida, uma vida de 

renovação espiritual seguindo os seus passos. Feliz Natal! 

 

 

 

http://www.ipccbraganca.com/wp-content/uploads/2018/12/NATAL-ALEMANHA.jpg
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#palavrasnocaminho-Série Especial Natal-A graça 

A GRAÇA 

O nascimento do menino Jesus não é uma lenda ou uma estória de fantasias e 

imaginação humana como é o personagem que mais se destaca nesta época, na mídia e 

no comércio, a figura do “Papai Noel“. Historicamente, o nascimento do menino Jesus, 

anunciado pelos profetas israelitas é um fato real, incontestável na história da 

civilização humana. Porém, dentro desta festa comemorativa, que deveria relembrar seu 

nascimento, e, principalmente, o significado e propósito de sua vinda, milhões irão 

comemorar apenas o consumismo, o prazer imediato, “o aqui e agora” e neste sentido, 

a figura do lendário “Papai Noel”, alguém deste planeta que possa os abraçar, mesmo 

que para uma simples fotografia com ele no shopping, um representante fictício dos 

presentes, dos sonhos humanos imediatos, certamente será bem mais recebido, do que 

alguém real na história da humanidade que se tornou pobre pensou nos seres humanos 

pobres de espírito, sem luz, sem direção, viveu realizando o bem, dando sua vida pela 

humanidade, sofreu injustamente, morreu em uma cruz (a pior forma de execução de 

um prisioneiro condenado a pena capital no primeiro século) e ressuscitou. 

 

Para bilhões de humanos não fará sentido em uma festa comemorativa falar de morte, 

falar de alguém que se entregou por mim, me substituindo de uma pena de morte, para 

que eu pudesse existir eternamente. Para muitos, isto certamente não fará sentido algum. 

Para estes, talvez seja mais lógico viver “o aqui e agora”, comemorar e festejar a vida, 

http://www.ipccbraganca.com/wp-content/uploads/2018/12/graçadeDeusdecoracao-de-natal.jpg
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mesmo que seja por símbolos meramente humanos, natalinos, como o lendário “Papai 

Noel“, comer, beber muito, ganhar presentes, porque amanhã tudo vai se acabar. 

 

Para aqueles que são cristãos e para aqueles que Deus ainda chamar para se encontrarem 

com o Criador nesta vida, Natal significa o maior presente que o Criador do Universo 

poderia oferecer para a humanidade, a Presença Santa de Jesus Cristo, o Filho de Deus, 

o Messias Prometido para Israel e para todos os povos, deixando as riquezas da Glória 

Celestial para nascer no tempo e no espaço, há dois mil anos, no tempo do Rei Herodes, 

em Belém da Judéia, como uma criança pobre, sem recursos materiais, em uma família 

humilde, em meio a todo poderio econômico, militar e de domínio do Império Romano 

nesta época. 

 

O que motivaria Deus que é Amor, Criador do Universo, autor da Vida, permitir que 

seu único Filho, Jesus Cristo, deixasse sua Majestade e Todo-Poder nos Céus e se 

http://www.ipccbraganca.com/wp-content/uploads/2018/12/graçadeDeuspresentes.jpg
http://www.ipccbraganca.com/wp-content/uploads/2018/12/manjedouracenareal.jpg
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humilhasse na Terra, vindo até nós em pobreza material, e, em circunstâncias tão 

difíceis? 

A resposta é simples: A Graça de Deus, o amor eterno de Deus por nós humanos, 

possibilitando que tivéssemos uma nova oportunidade de enxergarmos esta vida com os 

olhos do Criador e não com nossa visão humana, limitada por buscarmos respostas 

apenas imediatas para nossas necessidades humanas. A Graça de Deus, este favor 

imerecido de alguém, tão especial, Jesus Cristo, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe 

da Paz, que morreu em meu lugar, para que eu pudesse ter vida, e não sofrer 

eternamente. 

 

Muitos de nós, vivemos e viveremos esta existência passageira, em uma vida de 

miséria, pobreza, sofrimentos humanos, com pouco dinheiro, com poucos recursos, ou 

mesmo, com muito dinheiro e muitos recursos humanos. Porém, quando entendemos o 

sacrifício de Cristo, morrendo em nosso lugar, para que pudéssemos ter vida, não farão 

diferença às circunstâncias humanas que estamos passando hoje, ou, que viveremos 

amanhã, porque neste relacionamento com o Criador, não mais teremos medo do futuro, 

não sofreremos com ansiedade, ou, medo do amanhã, porque o nosso amanhã, estará 

garantido pelo Criador do Universo, Ele estará sempre conosco, ao nosso lado, vivendo 

em nós, através da vida de Jesus, habitando em nosso coração, nos sustentando, dando-

nos a felicidade que o dinheiro deste mundo, e os prazeres deste mundo, não nos darão. 

http://www.ipccbraganca.com/wp-content/uploads/2018/12/a-cruz-e-milhoes.jpg


53 
 

 

Deus nunca desistiu e nunca desistirá do homem, sua criação, sua imagem e 

semelhança. Nos primórdios da raça humana, nossos primeiros ancestrais, criados por 

Deus, desobedeceram ao Criador e em consequência disto, o mundo criado de forma 

perfeita por Deus, bem como o ser humano, passaram a experimentar as consequências 

desta desobediência, que foi a presença da morte, a partir da quebra de Aliança com 

Deus. 

Então, a partir deste momento, a humanidade começou a experimentar o horror de viver 

sem a Presença de Deus, sem o elo de ligação com o Criador, experimentar os 

problemas humanos, as doenças, a depravação humana em todos os níveis possíveis, a 

morte física, a violência de um homem pobre de espírito, que vive na escuridão de seus 

próprios pensamentos, sem esperança, muitos acreditando que a vida começa e termina 

nesta própria existência e que Deus é apenas uma lenda humana para satisfazer às 

necessidades de muitos, e pior do que a morte física, a humanidade começou a 

experimentar a morte espiritual e a separação eterna do Criador. 

Deus em suas misericórdias e amor incondicional, ainda acreditando em muitos que 

teriam a chama deste amor acesa em seus corações, permitiu que Jesus de forma 

gratuita, amorosa, pudesse vir até nós e nos ensinar o significado do amor de Deus, de 

uma vida de relacionamento com Deus, trazendo alegria para os pobres de espírito de 

sua época, e, de todas as épocas, atendendo pessoas na multidão, muitas pessoas que 

estavam sem esperança, sem significado para sua existência e que a partir do momento 

que tiveram o contato físico, presencial com os ensinos, com a vida, com a comunhão 

http://www.ipccbraganca.com/wp-content/uploads/2018/12/graçadeDeusnatalman.jpg
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diária de Jesus, Emanuel, Deus Conosco, puderam entender o real significado desta 

existência e saber que em Jesus a vida tem sentido, pois Jesus nos une com o Criador, 

nos apresenta o amor de Deus para nós, aquilo que hoje, a humanidade sente muito 

falta. 

 

O apóstolo Paulo escreveu no primeiro século da era cristã, em 2 Coríntios 8:9: “Pois 

vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo que, sendo rico, se fez pobre por 

amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos.” 

Em Cristo, nos tornamos ricos da Presença de Deus em nós, Daquele que Criou a Vida, 

Criou o Universo. Jesus nasceu para que pudéssemos ter vida e vida em abundância, 

comunhão eterna com o Criador. 

 

Reflita: Deus continua te oferecendo seu maior presente para você neste Natal, sua 

Graça, a vida eterna e o significado desta vida presente, através de Jesus Cristo, que 

nasceu como um ser humano, para que você pudesse ter uma vida de alegria e 

esperança. Jesus que viveu entre nós, nos ensinando o amor de Deus, para que você 

pudesse praticar este amor. Jesus que morreu por você, para que através desta 

Maravilhosa Graça, deste favor de Deus, você pudesse ser perdoado de suas culpas e 

http://www.ipccbraganca.com/wp-content/uploads/2018/12/graçadeDeusholinessa.jpg
http://www.ipccbraganca.com/wp-content/uploads/2018/12/graçadeDeusnuvens.jpg
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pecados, de seu passado longe de Deus e ter paz e uma nova oportunidade, renascendo 

nesta existência, com novos propósitos e visão de Deus para você. Reconheça Jesus em 

sua vida. Feliz Natal! 
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#palavrasnocaminho-Série Especial Natal-A salvação 

A SALVAÇÃO 

No tempo do nascimento de Jesus Cristo existia em Jerusalém um homem com idade 

avançada que buscava a Deus, chamado Simeão. O Espírito Santo de Deus havia dito ao 

coração de Simeão:- que ele não morreria, antes de ver Jesus Cristo. Maria e José 

levaram o menino ao templo conforme requeria o costume da lei mosaica e Simeão o 

tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: 

“Ó Soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo. 

Pois os meus olhos já viram a tua salvação, 

que preparaste à vista de todos os povos: 

luz para revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo”. 

Lucas 2:29-32 

Simeão foi agraciado por Deus, podendo ver o menino Jesus pessoalmente. Nós, no 

século XXI, temos o privilégio de podermos conhecer a Jesus Cristo, pelo trabalho de 

amor, dedicação e fé dos primeiros discípulos, apóstolos que conviveram com Jesus e 

também, posteriormente com os mártires cristãos, que atuaram nos primeiros momentos 

da igreja, dando suas vidas para registrarem os ensinamentos de Cristo e a doutrina dos 

apóstolos registradas nas escrituras sagradas, no Novo Testamento. 

 

http://www.ipccbraganca.com/wp-content/uploads/2018/12/jesusesimeao.jpg
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Conhecemos a Jesus (cujo nome significa Salvador, Deus Salva, ou Deus é a nossa 

Salvação), pela mensagem das boas novas, ou boas notícias do evangelho, que se 

propagaram de geração em geração, pelos ensinamentos escritos e pela atuação do 

Espírito Santo de Deus, no surgimento da Igreja primitiva que cresceu a partir do dia de 

Pentecostes (Atos 2) e podemos no século XXI:- sermos agraciados pela mensagem da 

Cruz, pela mensagem da Salvação em Jesus. 

Mataram nosso Salvador no começo do primeiro século, mas ao terceiro dia Ele 

ressuscitou. Impérios, Reis, Governantes de todo o mundo, em várias épocas tentaram 

negar, ou denegrir a imagem de Jesus. Em nossos dias, em alguns lugares do mundo, e 

também, em algumas mídias, Jesus Cristo continua sendo perseguido, negado por 

milhões de pessoas em todo o mundo. 

 

Porém, nós cristãos, que entendemos a mensagem de seu Nascimento, da sua Vida entre 

nós, realizando milagres, transformando vidas, ensinando na prática, qual é o 

significado da vida e do amor de DEUS, da sua Morte, da Sua Ressurreição, 

continuamos pela fé, conversando em oração com o Criador, através de Jesus Cristo, 

que vive em nossos corações, e por Ele, continuamos a chama viva do evangelho, do 

amor de Deus, levando as boas novas do Natal, do Evangelho, da Salvação, do Amor de 

Deus para aqueles que estão conosco neste Natal da Pós-Modernidade, da Tecnologia, 

de um Mundo Caótico. 

Jesus está vivo. Ele é a Salvação para a nossa humanidade perdida! 

http://www.ipccbraganca.com/wp-content/uploads/2018/07/cruzzz.jpg
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Simeão desejou ver a Salvação que era Jesus Cristo e pode ser tremendamente 

abençoado, pela presença do menino Jesus na sua vida. Hoje, você pode ser abençoado 

como Simeão que não morreu antes de poder ter um contato pessoal com o Cristo, com 

o Messias prometido por Deus a Israel. 

 

Ainda é tempo. Ainda é Natal. Você está vivo e tem a oportunidade de conhecer a Jesus 

Cristo espiritualmente, antes de sua partida para a eternidade. Não resista a voz do 

Espírito Santo de Deus, falando ao seu coração para você se entregar para Deus, crendo 

no sacrifício de JESUS por você.  

 

A Bíblia nos informa:  

“Então levou-os para fora e perguntou: “Senhores, que devo fazer para ser salvo? “ 

Eles responderam: “Creia no Senhor Jesus, e serão salvos, você e os de sua casa”. 

Atos 16:30,31 

http://www.ipccbraganca.com/wp-content/uploads/2018/12/graçadeDeusNatal.jpg
http://www.ipccbraganca.com/wp-content/uploads/2018/12/DecoracoesN.jpg
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Crer em Jesus significa entregar e confiar sua vida ao Criador, podendo seguir os passos 

de Jesus Cristo nesta existência, se batizando em uma Igreja genuinamente cristã, que 

tenha a Bíblia, como única regra de fé e prática, realizando a vontade de Deus, 

proclamando as boas novas da salvação para outras pessoas, amando a Deus e amando 

ao seu semelhante. 

Reflita: Deus está te dando neste Natal o maior presente que você poderá receber em 

sua vida:- a vida do Salvador Jesus Cristo, nascendo em seu coração, transformando 

seus pensamentos, sua visão de mundo, possibilitando que você seja feliz, tenha a paz 

de Cristo com você, sendo abençoado pelas bênçãos dos céus, as bênçãos que a Bíblia 

nos informa que: enriquecem e não acrescentam dores. Com Cristo em sua vida, não 

importam as circunstâncias que viverá (fáceis ou difíceis), porque com Jesus você estará 

sempre sendo cuidado e amparado por Deus. Feliz Natal! 
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#palavrasnocaminho-Série Especial Natal-A celebração 

A CELEBRAÇÃO 

Nesta época do ano escutamos algumas expressões estranhas ao significado da 

celebração do Nascimento de Jesus, como, por exemplo: “a magia do Natal“, “o clima 

do Natal“. Expressões que nos levam a pensar no bem estar do ser humano, nas 

comemorações de final de ano, na decoração natalina, na figura imaginária e comercial 

do “Papai Noel“, no consumismo estimulado, na troca de presentes, no amigo secreto, 

na fartura de comida e bebida, nos encontros familiares, nas vinhetas da TV (de boas 

festas e feliz ano novo). 

 

Natal comemorado sem o aniversariante, sem pensar ou se lembrar de que o motivo da 

celebração é a vinda do menino Jesus que nasceu em Belém da Judéia, no primeiro 

século do nosso calendário. 

 

Imagine como você se sentiria se soubesse que seus familiares, seus amigos estão 

preparando uma festa anunciada para você em seu aniversário, tudo muito bem 

http://www.ipccbraganca.com/wp-content/uploads/2018/12/o-MOM-KID-CHRISTMAS-facebook.jpg
http://www.ipccbraganca.com/wp-content/uploads/2018/12/Jesusdoladodefora_.jpg
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montado, com uma decoração especial, com uma Ceia Especial, com muita comida e 

bebida, peru, pernil e “chester“, com panetones, frutas de época, sobremesas especiais, 

com muitos presentes. A Celebração está muito bem estruturada, e você sabe que o 

motivo da festa deve ser o seu aniversário. Porém, quando se aproxima o dia da festa, 

você percebe que todos seus familiares, amigos estão envolvidos com os preparativos e 

nem se lembram de você no dia a dia, passam por você e não se comunicam com você, 

não tem nenhum tipo de comunhão pessoal ou ligação afetiva com você. Todo mundo 

preocupado com a festa, com seu próprio bem estar e nem estão ligando para você. 

 

E para sua surpresa, no dia do seu aniversário, no dia da festa, no dia da celebração, 

todo mundo está presente, menos você, esqueceram-se de te avisar onde seria a festa e 

ninguém, absolutamente ninguém na festa, lembrou-se de convidar você para a 

Celebração do seu aniversário, e você fica de fora do local onde está ocorrendo o 

evento (que de direito você seria o motivo da comemoração). 

 

http://www.ipccbraganca.com/wp-content/uploads/2018/12/navidad-en-familia-0.jpg
http://www.ipccbraganca.com/wp-content/uploads/2018/12/93097111_thinkstockphotos-492461066.jpg
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Pior do que isto, a festa acontece e ninguém sentiu a sua falta! Assim também, acontece 

em muitos lares do mundo inteiro no Natal, a festa acontece, a celebração é realizada, 

mas, o aniversariante Jesus Cristo, não é conhecido pela casa, nem é mencionado e não 

participa das festividades. 

Um Natal do consumismo, do bem estar egoísta do homem, da comemoração do “aqui e 

agora“. 

Pois é, ano após ano, muitas famílias no mundo inteiro comemoram o Natal sem se 

lembrar do Nascimento do menino Jesus. Isto é muito triste:- Jesus Cristo ficando de 

fora das comemorações do seu próprio aniversário. 

 

 “Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós: enviou o seu Filho Unigênito 

ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele.” 1 João 4:9 

Natal é a vinda de Cristo, nascendo humildemente entre nós humanos, pecadores, 

mortais, para que pela vida deste aniversariante especial, possamos receber a nova vida 

preparada por Deus para a humanidade, quando somos gratos em nossas vidas e 

reconhecemos a vida que Cristo deseja nos dar. 

Celebre o nascimento de Jesus Cristo neste Natal! 

http://www.ipccbraganca.com/wp-content/uploads/2018/12/pregação-olhar-de-Jesus.jpg
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Com Jesus em nossa vida, poderemos viver neste mundo caótico por meio dele, com 

seu apoio diário. 

Não deixe o aniversariante de fora de sua casa, de sua família e especialmente de sua 

mente, do seu coração. Não exclua Jesus Cristo da sua vida no dia de Natal! 

Jesus ficará feliz em poder entrar na sua casa, no seu lar, na sua família, na sua vida! 

Jesus continua dizendo para a humanidade que Ele deseja entrar em nossas casas. 

 

O Mestre Jesus, continua batendo a porta da sua casa, da sua vida e esperando que você 

ouça a sua voz! 

“Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e 

cearei com ele, e ele comigo.” Apocalipse 3:20 

 

http://www.ipccbraganca.com/wp-content/uploads/2018/12/Jesusdoladodefora_.jpg
http://www.ipccbraganca.com/wp-content/uploads/2018/12/Light-Behind-the-Door.jpg
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Reflita: Lembre-se na noite de Natal, Jesus estará batendo à porta do seu coração, da 

sua vida e Ele te diz:- “se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei 

com você“. Feliz Natal! 
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#palavrasnocaminho-Série Especial Natal-A humildade 

A HUMILDADE 

Quando pensamos em humildade vem imediatamente a ideia de pobreza, falta de 

recursos financeiros em nossa mente. Porém, humildade não é uma condição social. 

Certamente, existem pessoas sem recursos financeiros, ou recursos básicos para 

sobrevivência humana, nas classes sociais indicadas com poucos recursos econômicos 

que apresentam um comportamento de gratidão, humildade e simplicidade em suas 

atitudes sociais, em seus relacionamentos, porém, existem pessoas nesta mesma 

situação social (de pobreza material e poucos recursos financeiros) que são arrogantes, 

orgulhosas e não apresentam em si mesmas, os princípios e valores cristãos da 

humildade, são até mesmo revoltadas por estarem naquelas condições. Da mesma 

forma, existirão pessoas com muitos recursos, quer sejam econômicos, ou mesmo 

recursos educacionais, capacidade profissional, ou, ocupando altas posições na 

sociedade que apresentarão a virtude da humildade, da simplicidade demonstradas 

claramente na sua vida, porque entregaram sua vida para Deus, vivem na dependência 

do Criador. 

 

Jesus Cristo é um exemplo de humildade para a humanidade. Sendo o Rei dos Céus, a 

Bíblia nos informa que ele se despojou de sua Glória Celestial, do local onde estava 

http://www.ipccbraganca.com/wp-content/uploads/2018/12/hqdefault.jpg
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para poder vir até nós, cumprindo o plano eterno de Deus Pai, em nos unir novamente 

com Ele, através do sacrifício vicário, substitutivo de Jesus Cristo, morrendo em nosso 

lugar, nos justificando perante o Criador, ressuscitando ao terceiro dia, para mostrar a 

humanidade que a vida é doação de Deus, e Ele esteve aqui para doar sua vida em favor 

de nossos pecados, pagando a dívida da desobediência, da separação eterna, da não 

glorificação e recepção do Criador, que acontecia naquela época, que acontece hoje em 

muitas vidas, em muitas famílias. 

Relembremos o texto bíblico, de Filipenses 2:5-11: 

“Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, 

que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia 

apegar-se; 

mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. 

E, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até à 

morte, e morte de cruz! Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome 

que está acima de todo nome, 

para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, 

e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai.” 

Deus, na sua Onipotência, poderia ter enviado o anjo Gabriel anunciar a vinda de Jesus 

para outra família, talvez para uma família muito rica em Israel, uma família com 

muitas propriedades e recursos financeiros. Se Ele é Deus, certamente tudo estava ao 

seu alcance e poderia ter sido diferente o nascimento de Jesus Cristo. Desta forma, Jesus 

poderia ter nascido em um lar com muitos recursos e ser recebido num local adequado, 

talvez uma boa casa da época, ou como houve a questão do deslocamento das pessoas 

para o recenseamento, talvez pudesse ter nascido num hotel luxuoso em Belém. 

 Porém, o Criador do Universo, no nascimento de Jesus Cristo entre nós, nos apresentou 

o primeiro ensinamento do Messias Prometido para a humanidade, a humildade e a 
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necessidade de dependermos de Deus e não dos nossos próprios recursos materiais e 

humanos para sermos felizes nesta existência. 

Deus escolheu a virgem Maria, uma noiva judia que foi agraciada pelo Criador, para ser 

portadora da vida de Deus para a humanidade, uma moça humilde, simples, que 

pretendia se casar com um simples carpinteiro, José e que não tinham recursos 

materiais, eram jovens, estariam começando uma união matrimonial em breve, porém, 

Deus, escolheu Maria e José, esta humilde família israelita para que o milagre de Deus 

pudesse ser realizado, o nascimento de Jesus Cristo, gerado no ventre de Maria, pelo 

poder do Espírito Santo. 

Como o Imperador Romano César Augusto havia proclamado um recenseamento para 

poder identificar todas as pessoas que estavam nas cidades dominadas pelo seu Império, 

foi necessário o deslocamento da população para suas cidades de origem, para onde 

haviam nascido, e, José e Maria que moravam em Nazaré, tiveram que se deslocar para 

Belém, a cidade de José, conforme o texto bíblico, em Lucas 2:1-4. 

Nesta ocasião, José e Maria, não encontraram hospedaria, onde pudessem passar à noite, 

e foram se proteger, num estábulo, num local onde os animais do campo, dormiam e se 

alimentavam num cocho, conhecido como manjedoura (tabuleiro em que se coloca, 

num estábulo, numa estrebaria, comida para animais, geralmente para os cavalos, 

vacas etc.), conforme o texto bíblico, em Lucas 2:5-7. 

Se começarmos a refletir a cena da natividade, do nascimento do menino Jesus, veremos 

que ele não teve um quartinho do bebê preparado para Ele, nasceu praticamente ao ar 

livre, num local, sem muitas paredes, apenas com um teto para protegê-lo da chuva. 

Certamente, a noite de seu nascimento, deveria estar fria e o vento deveria atingir aquele 

local, mas a Glória de Deus estava presente naquele humilde estábulo de animais. E o 

berço de Jesus? Seus pais, certamente olharam para aquele cocho, aquela manjedoura, 

onde eram depositados os alimentos para os animais, devem ter limpado previamente, 
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colocado palha, feno, e alguns tecidos humildes que levavam consigo, para poderem 

improvisar um bercinho onde o bebê Jesus pudesse ser colocado. A bíblia diz que Maria 

envolveu o menino Jesus em panos e ele foi colocado nesta manjedoura, neste cocho 

onde os animais anteriormente realizavam suas refeições. 

 

Dentre as muitas lições que temos nesta cena de Natal, a lição da dependência de Deus é 

a mais importante. Maria e José estavam ali naquele local humilde, mas totalmente 

ligados, em conexão direta com o Criador, na dependência de Deus para suprir todas as 

suas necessidades. Existia humildade, valores e princípios de simplicidade em seu 

coração, atitudes corretas sendo praticadas:- estavam cientes que aquele local 

representava o cumprimento da mensagem dada pelo Anjo Gabriel a Maria, conforme o 

texto bíblico em Lucas 1:26-38. 

Estamos no século XXI, numa época totalmente diferente deste primeiro século quando 

Jesus nasceu. Você hoje é bombardeado diariamente por milhões de informações, 

muitas delas de cunho comercial, na mídia televisa, na internet, nas redes sociais, 

especialmente nesta época de Natal. 

http://www.ipccbraganca.com/wp-content/uploads/2018/12/023_natal100.jpg
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As propagandas, através de imagens, através da decoração natalina, nos levam a criar 

desejos em nossa mente para comprarmos presentes e sermos felizes. 

 

 

A nossa felicidade é associada a coisas materiais que poderemos comprar. Vou dar um 

exemplo simples: talvez, você tenha um bom automóvel usado, mas que está em boas 

condições. As fábricas de automóveis, anualmente criam novos modelos, e hoje, 

existem diversas formas de financiamento, mesmo que seu automóvel possa ser 

utilizado por muito mais tempo, você é incentivado e bombardeado por propagandas 

bem estruturadas que estimulam o desejo em sua mente de trocar de automóvel. 

Vivemos num mundo extremamente materialista, competitivo, sem valores cristãos. 

Estamos vivenciando uma crise mundial e uma recessão econômica sem precedentes em 

nosso Brasil, e que nos fazem refletir e nos compararmos com aqueles que estão em 

melhor situação econômica e social do que nós. 

Pode ser que sua história de vida neste ano não foi muito boa, não foi como você 

desejava e esperava.  

http://www.ipccbraganca.com/wp-content/uploads/2018/12/Natal-19532-900x1600.jpg
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Talvez, você esteja aí triste, desempregado, ou, sem muitos recursos financeiros para 

comemorar o Natal. Pode ser que em seu coração, em sua mente, você esteja 

desanimado, chateado com sua situação e gostaria de ter mais recursos, mais dinheiro 

para poder se igualar com outras pessoas, com outras famílias mais abastadas nesta 

época. Talvez você pense que se tivesse recursos financeiros para fazer uma grande 

compra de Natal, em um supermercado, você pudesse ser mais feliz nesta época, ou, 

possa estar pensando, que se tivesse dinheiro suficiente para comprar sofisticados 

presentes em um shopping te dessem uma condição mais especial neste momento 

perante seus amigos e familiares. 

Pense na importância desta cena do nascimento real de Jesus Cristo. Maria e José sem 

recursos, sem um local adequado, mas com a Paz e a Glória de Deus sendo manifestada 

no local simples onde estavam, com poucos recursos, sem um requintado banquete de 

Natal. Maria e José dependiam totalmente de Deus para protegê-los, abrigar, alimentar, 

serem visitados naquele humilde local, naquela estrebaria, na Noite de Natal. 

http://www.ipccbraganca.com/wp-content/uploads/2018/12/sad_depressed_people_woman.jpg
http://www.ipccbraganca.com/wp-content/uploads/2018/12/sad_depressed_peopleman.jpg
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 O que importa perante Deus, quer estejamos bem financeiramente, quer estejamos 

numa situação sem recursos materiais é a nossa gratidão e dependência diante do 

Criador. 

Precisamos neste Natal, sermos gratos e humildes diante de Deus, termos as atitudes 

corretas, como Maria e José tiveram, entendendo a vontade de Deus para a vida deles, 

não se importaram com as circunstâncias difíceis que enfrentariam perante a sociedade 

de sua época e possibilitaram que o menino Deus pudesse nascer entre nós. 

Reflita: Muito mais importante do que sua Ceia (o que você irá beber, comer), ou 

presentes que irá dar ou receber neste Natal é você ter o seu coração depositado nas 

mãos do Criador do Universo. Receba a Paz do menino Jesus em seu coração, tenha 

uma atitude simples de gratidão, humildade e dependência de Deus. Talvez você não 

tenha tudo o que desejaria ter neste Natal, mas, certamente, você possa fazer alguém 

feliz neste dia especial, talvez, alguém em situação de pobreza absoluta, sem condições 

de até comer uma refeição nesta data. Ofereça o amor de Jesus de forma prática para 

alguma família necessitada neste dia especial:-  fale de Jesus, ajude alguém com 

alimentos, roupas, calçados, brinquedos para crianças, compartilhe o amor de Deus. 

Feliz Natal! 
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#palavrasnocaminho-Série Especial Natal-A estrela 

A ESTRELA 

 O evangelho de Mateus registra o incidente histórico de que algo sobrenatural 

aconteceu na época do nascimento de Jesus Cristo, apontando para o local onde Jesus 

estaria com sua família. A descrição bíblica do evangelho,  relata o fato de que sábios 

do Oriente, registrados na Bíblia com o nome de “magos do oriente“, vieram dirigidos 

pela estrela que os guiou até a casa onde o menino Jesus estaria com seus pais Maria e 

José. 

 

Estes “magos” do oriente, provavelmente eram homens respeitados em alguma religião 

oriental, vindos talvez da Pérsia ou Babilônia, onde lá deveriam exercer alguma posição 

sacerdotal, bem como terem conhecimentos na ciência da Astronomia, que lhes 

permitiram analisar os céus e verificar o deslocamento das estrelas, desta forma 

podendo ser dirigidos por uma estrela especial e chegarem exatamente no local onde 

Jesus estaria. 

Todos os relatos históricos e científicos, que tentam explicar esta estrela nos céus de 

forma natural não são apropriados no evento histórico do nascimento de Jesus Cristo, 

http://www.ipccbraganca.com/wp-content/uploads/2018/12/estrela5Magi.jpg
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bem como, posteriormente, talvez meses após o nascimento de Jesus, quando estes três 

personagens, conhecidos como magos, vieram de muito longe, do Oriente procurar onde 

estaria o Rei dos Judeus, anunciado pelos profetas há centenas de anos, estrela essa que 

apontava de forma sobrenatural, a localização exata de onde estaria o Messias 

Prometido:- primeiro,  no dia exato do seu nascimento, naquele simples estábulo de 

animais, naquela manjedoura, e, depois, guiando os magos para a casa onde Jesus 

estaria com sua família, algum tempo depois do nascimento. 

 

Erroneamente pelos desenhos representativos do nascimento de Jesus, o Cristo, o 

Messias Prometido à Israel, temos a interpretação de que os magos chegaram e 

visitaram o menino Jesus na manjedoura, na data de seu nascimento, mas os 

comentaristas bíblicos apontam um intervalo grande entre estas datas, entre estes dois 

acontecimentos, bem distintos. 

 

http://www.ipccbraganca.com/wp-content/uploads/2018/12/estrela0bethlehem2.jpg
http://www.ipccbraganca.com/wp-content/uploads/2018/12/estrela2magos.jpg
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O importante é entendermos que o nascimento do menino Jesus foi algo sobrenatural, 

um milagre de Deus para a humanidade perdida, planejado pelo Criador nos céus e 

proclamado, anunciado pelos profetas messiânicos, homens de Deus que viveram 

centenas de anos antes da vinda do Cristo, anunciado pelo anjo Gabriel a virgem Maria, 

confirmado por anjos que se encontraram com os pastores de ovelhas, na data do 

nascimento de Jesus e também conduziram uma estrela, um astro nos céus para conduzir 

estes magos para a presença do Emanuel, do Deus Conosco, de Jesus Cristo, o Messias 

Prometido que nasceu fisicamente, em Belém da Judeia, nos tempos do Rei Herodes. 

 

O importante é que Jesus, o Rei dos Judeus, nasceu e os magos foram lá presentear o 

menino Deus, o menino Rei que nascia para a humanidade, para reescrever a história do 

homem que vivia na escuridão, nas trevas de uma vida longe do Criador. Jesus veio para 

nos dar vida e luz, nos tirar da escuridão de um viver longe da presença de Deus. Jesus 

nos traz alegria no seu nascimento. 

 

http://www.ipccbraganca.com/wp-content/uploads/2018/12/estrela3tres-magos.jpg
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Jesus nos traz alegria e as bênçãos dos céus para enfrentarmos o dia a dia, as batalhas 

diárias de nosso mundo pós-moderno, repleto da evolução da ciência, de invenções 

tecnológicas, mas por outro lado, cheio de incertezas, de doenças psicossomáticas que 

estão matando, de doenças novas e desconhecidas no passado, de guerras, de violência, 

de negação dos valores de Deus, que certamente farão diferença na vida da humanidade 

que os tiver. 

 

Ouro, incenso e mirra eram considerados pelos antigos, o reconhecimento na época do 

Rei Herodes, de que Jesus Cristo era Rei, filho do Deus Altíssimo, do Soberano Senhor 

Criador do Universo, do Deus Pai que na eternidade planejou a vinda de Seu Filho, 

Jesus, para se esvaziar de sua Glória Celestial, e se encarnar na forma humana, sendo 

homem na Terra, experimentando na sua humanidade, as dificuldades de nós humanos, 

porém, mesmo sendo tentado por Satanás, Jesus não pecou, não desobedeceu ao 

Criador, enquanto esteve cumprindo sua missão entre nós. Sofreu os horrores das 

perseguições de sua época, foi traído, foi injustiçado, e sentiu em sua pele, as marcas do 

sofrimento humano, das dores em seu corpo, da coroa de espinhos em sua cabeça, das 

chibatadas nas costas, dos pregos em suas mãos, do precioso sangue derramado. Jesus 

também entre nós foi considerado, Emanuel, Deus conosco, ou seja, tinha Todo o Poder 

e Divindade intrínseca à qualidade de Filho de Deus. 

http://www.ipccbraganca.com/wp-content/uploads/2018/12/estrela9star-of-bethlehem-stood-where-the-baby-was.jpg
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A Bíblia nos informa que estes magos foram primeiro conversar com o Rei Herodes, 

que não havia se encontrado com o menino Jesus, mas que sabia da profecia sobre a sua 

vinda, vamos relembrar o texto bíblico: 

“Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do 

tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: “Vão 

informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me, para 

que eu também vá adorá-lo”.Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a 

estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o 

lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de 

júbilo.” Mateus 2:7-10 

 

Na realidade as intenções do Rei Herodes eram as piores possíveis, pois ele não 

desejava que outra pessoa pudesse assumir o título de Rei dos Judeus e neste sentido, 

sua intenção, se os magos depois de se encontrarem com o menino o tivessem avisado, 

ele certamente teria mandado matar Jesus. 

Deus tinha um propósito especial para aquele menino que nasceu, Jesus, o Cristo, o 

Filho de Deus, e ninguém desta Terra, poderia impedir a missão Daquele menino que 

http://www.ipccbraganca.com/wp-content/uploads/2018/12/estrela1.png
http://www.ipccbraganca.com/wp-content/uploads/2018/12/estrela10.jpg
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nasceu para ser o Salvador da humanidade, e neste sentido, assim que os magos 

visitaram o menino em sua casa, foram avisados em sonhos por Deus, para não 

retornarem e informarem ao Rei do paradeiro do menino Jesus. Deus protegendo o 

menino Jesus em seus primeiros momentos na infância na Terra, para que Ele pudesse 

crescer e cumprir sua missão de viver, realizar milagres, ensinar o sentido da vida, 

morrer por nós, ressuscitar e transformar a história da humanidade, marcando todas as 

gerações posteriores à sua primeira vinda. 

 

A estrela encheu de alegria, de júbilo aqueles sábios do oriente que vieram na direção 

do menino Jesus, do Cristo, do Messias Prometido por Deus à Israel, à humanidade 

perdida. 

Muitos em nossos dias se alegrarão de júbilo com o nascimento de Jesus, o Cristo, o 

Ungido de Deus para reescrever a história da humanidade, para reescrever a nossa 

história de vida. Outros, no entanto, apresentarão o comportamento do Rei Herodes, e 

continuarão negando a Divindade de Jesus, desejando por seus próprios interesses 

humanos e mesquinhos não terem contato com Jesus. Negarão a Jesus com suas 

atitudes, com seu comportamento, com uma vida que caminha no sentido contrário à 

Vontade de Deus. 

Ninguém fica indiferente à presença de Jesus, o Messias Prometido por Deus à 

humanidade. Mesmo aqueles que o negam, tem que seguirem o calendário, que registra 

e marca a data atual, a partir do seu nascimento histórico e real entre nós. Estarmos no 

ano do 2018, significa que estamos há 2018 anos da data de nascimento do Messias 

http://www.ipccbraganca.com/wp-content/uploads/2018/12/estrela7Bethlehem-Night-Scenic-Backdrop.jpg
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Prometido, que nasceu em Belém da Judeia, nos tempos do Rei Herodes. Muitos, no 

entanto, ainda não conhecem corretamente quem é Jesus, e, até pensam que Jesus foi 

um personagem histórico que está morto e tem seu túmulo na região de Jerusalém. 

Jesus, o Salvador da Humanidade, o Filho de Deus, o Unigênito de Deus, se encarnou 

no tempo e no espaço, sendo conhecido na Terra, como Emanuel, Deus está conosco. 

A presença de Deus se fez física e real entre nós humanos, alguns o seguiram, outros o 

mataram, para se cumprirem as profecias e a missão especial designada por Deus para 

Jesus poder derramar seu precioso sangue em favor de muitos, dos escolhidos, daqueles 

que Deus chamar, morrendo, mas, ressuscitando, para todos os que Nele cressem, 

também pudessem um dia vencer a morte, como Ele venceu. 

Deus continua nos chamando hoje, em pleno século XXI para seguirmos a Jesus. 

Muitos seguirão, muitos, porém, continuarão indiferentes e não desejarão seguir os 

ensinamentos do Cristo. 

Jesus nasceu, viveu, morreu, ressuscitou, voltou aos céus e prometeu a quem o seguisse 

aqui na Terra que teria comunhão total com Deus Pai, experimentaria a Paz Real em seu 

coração nesta existência, a despeito das lutas, das circunstâncias fáceis ou difíceis que 

enfrentaremos enquanto estivermos vivos, e para nossa alegria, quando desligarmos 

desta existência temporal, estaremos imediatamente na Presença de Deus. Somos 

eternos, e em Jesus temos a alegria, a paz e a vida eterna com Deus. 

 

http://www.ipccbraganca.com/wp-content/uploads/2018/12/100estreladecoracao.jpg
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Reflita: Jesus nasceu entre nós. Estaremos comemorando o seu nascimento nos 

próximos dias. Jesus, viveu, morreu, ressuscitou (voltou à vida, saindo da sepultura) e 

nos deu o maior presente que Ele poderia nos dar, a nossa conexão e comunhão total 

com o Criador, a paz dos céus e a certeza da vida eterna com Ele. A estrela brilhou nos 

céus e anunciou o seu nascimento. Jesus, hoje, está vivo e deseja brilhar em sua vida, 

em seu coração, reescrevendo a sua história. Feliz Natal! 
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#palavrasnocaminho-Série Especial Natal-O precursor 

O PRECURSOR 

Na mesma época que o anjo Gabriel anunciou o nascimento de Jesus para a agraciada 

virgem Maria, a Bíblia descreve que um anjo do Senhor anunciou ao sacerdote Zacarias, 

que sua esposa Isabel ficaria grávida. Este menino seria chamado João Batista, sendo o 

precursor, aquele que proclamaria arrependimento de pecados, batizaria pessoas, 

preparando o caminho para o ministério de Jesus Cristo. 

 “E irá adiante do Senhor, no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração 

dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo 

preparado para o Senhor”. 

Lucas 1:17 

João Batista era um homem de Deus, usava roupas de pelo de camelo, alimenta-se de 

gafanhotos e mel silvestre, vivia uma vida totalmente dedicada ao seu ministério. João 

Batista era humilde e sabia da sua responsabilidade e seu papel, diante do Deus Todo-

Poderoso, anunciando o Messias, e reafirmando que ele não era o Messias, mas que o 

Messias viria e seria alguém grandioso, enviado por Deus, relembremos o texto bíblico: 

“Esse foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e 

levitas para lhe perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou; declarou 

abertamente: “Não sou o Cristo”. Perguntaram-lhe: “E então, quem é você? É Elias? 

” Ele disse: “Não sou”. “É o Profeta? ” Ele respondeu: “Não”. 

Finalmente perguntaram: “Quem é você? Dê-nos uma resposta, para que a levemos 

àqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? “ 

João respondeu com as palavras do profeta Isaías: “Eu sou a voz do que clama no 

deserto: ‘Façam um caminho reto para o Senhor’ “.Alguns fariseus que tinham sido 

enviados 
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interrogaram-no: “Então, por que você batiza, se não é o Cristo, nem Elias, nem o 

Profeta? “ 

Respondeu João: “Eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não 

conhecem. 

Ele é aquele que vem depois de mim, cujas correias das sandálias não sou digno de 

desamarrar”. 

João 1:19-27. 

 

João Batista sabia do seu ministério de anunciar o Messias, proclamando sua voz no 

primeiro século. E um dia, houve o encontro de Jesus com João Batista, que olhando 

para Jesus proclamou: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, aquele que 

eu anunciava, aquele que viria após mim, aquele que era maior do que ele e de qualquer 

outro ser humano que existiu, que existia naquela época, ou que viria a existir. 

“No dia seguinte João viu Jesus aproximando-se e disse: “Vejam! É o Cordeiro de 

Deus, que tira o pecado do mundo! Este é aquele a quem eu me referi, quando disse: 

Vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim.” 

João 1:29,30 

João Batista sabia que estava ali anunciando o início do ministério do Salvador, 

cumprindo as profecias messiânicas (Isaías 40:3), mas que Jesus Cristo, sempre existiu 

(João Batista nos diz:- que Jesus já existia antes de mim), não foi criado por Deus, 

mas, é Deus Conosco na Terra, cumprindo seu papel de Filho de Deus, em concordância 

com Deus Pai Todo-Poderoso e Deus Espírito Santo. 

http://www.ipccbraganca.com/wp-content/uploads/2018/12/JOAOBATISTAANUNCIAJESUS.jpg
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“No princípio era aquele que é a Palavra. Ele estava com Deus, e era Deus. 

Ela estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele; 

sem ele, nada do que existe teria sido feito.” 

João 1:1-3 

Jesus Cristo, de forma humilde, para se cumprir as escrituras (“cumprir toda a justiça“) 

foi batizado por João Batista, no Rio Jordão, e, nesta ocasião a presença Santa de Deus 

Pai:- anunciava para o mundo que Jesus era seu Filho Unigênito, a quem deveríamos 

ouvir, e o Espírito Santo, permaneceu sobre Jesus Cristo, durante seu batismo. 

“Então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. 

João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: “Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a 

mim? “ 

Respondeu Jesus: “Deixe assim por enquanto; convém que assim façamos, para 

cumprir toda a justiça“. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da 

água. Naquele momento os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo 

como pomba e pousando sobre ele. 

Então uma voz dos céus disse: “Este é o meu Filho amado, em quem me agrado”. 

Mateus 3:13-17 

 

 

http://www.ipccbraganca.com/wp-content/uploads/2018/12/john-the-baptist-baptizes-jesus-450.png
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É Natal! 

 

João Batista já veio e cumpriu seu papel, anunciou a vinda do Messias, morrendo 

decapitado por pregar o evangelho. Jesus Cristo nasceu entre nós, anunciado pelos 

profetas do Antigo Testamento, proclamado por João Batista, seu contemporâneo no 

primeiro século, e, hoje, no século da tecnologia, estamos nós aqui, proclamando a 

mensagem de Natal, proclamando a mensagem de Jesus Cristo. 

Quando perguntaram para João Batista:- quem é você? 

Ele, de pronto, respondeu seu papel no Reino de Deus, que estava ali para ser a voz que 

clamava no deserto, que proclamava arrependimento aos corações pecadores, batizando 

aqueles que se arrependessem, e esperavam pela Esperança do Messias que ele 

anunciava. 

Poderemos passar por este século e sermos mais um na multidão. Talvez, daqui a cem 

anos, se Jesus Cristo não tiver ainda retornado, em sua Gloriosa Segunda Vinda, 

existirão outras pessoas em nosso lugar, vivendo em um mundo sempre carente da 

mensagem de Deus. Talvez, alguém se lembrará de nós, como hoje, recordamos o papel 

de João Batista, bem como, dos primeiros discípulos e apóstolos na proclamação do 

evangelho do Senhor Jesus. Talvez seremos lembrados:-  como alguém que seguiu a 

Jesus, fez a diferença na sua comunidade, praticou o amor de Deus, levou pessoas a 

conhecerem a Cristo, como Salvador pessoal. 

http://www.ipccbraganca.com/wp-content/uploads/2018/12/NATALIGREJADECORADA.jpg
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Reflita: Quem sou eu no Reino de Deus? O que tenho feito para proclamar a mensagem 

verdadeira do Natal de Jesus Cristo? Que Deus nos ilumine para sermos autênticos 

seguidores de Jesus Cristo, proclamando a mensagem do evangelho, a verdadeira 

mensagem do Natal:- do Cristo que nos salva, para que esta mensagem seja uma 

realidade na vida daqueles que não o conhecem. Feliz Natal! 
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