CONECTADOS COM DEUS
EDIÇÃO: NATAL EM FAMÍLIA 2018

A noite de Natal é uma ocasião propícia para a evangelização e ediﬁcação de toda a família. Ao reunir a sua família na
noite do dia 24DEZ, agradeça a Deus pelo nascimento de Jesus. UDlize o programa abaixo como uma simples sugestão,
fazendo as adaptações que achar necessário. Não se esqueça do aniversariante e tenha um FELIZ NATAL em família!

Lucas 1.67-80 — NAA
O CÂNTICO DE
ZACARIAS
67 Zacarias, o pai de
João, cheio do Espírito
Santo, profeDzou,
dizendo:
68 “Bendito seja o
Senhor, Deus de Israel,
porque visitou e redimiu
o seu povo,
69 e nos suscitou plena
e poderosa salvação
na casa de Davi, seu
servo,
70 como havia
promeDdo,
desde a anDguidade,
por boca dos seus
santos profetas,
71 para nos libertar
dos nossos inimigos e
das mãos de todos
os que nos odeiam;
72 para usar de
misericórdia com os
nossos pais e lembrar-se
da sua santa aliança

HINO 106 HCC “CANTAI QUE O SALVADOR CHEGOU!”
1. CANTAI QUE O SALVADOR CHEGOU. ACOLHA A TERRA O REI.
Ó VÓS, NAÇÕES, A ELE SÓ CONTENTES VOS RENDEI,
CONTENTES VOS RENDEI, OH, SIM, CONTENTES VOS RENDEI!
2. AO MUNDO AS NOVAS PROCLAMAI QUE JÁ RAIOU A LUZ.
Ó TERRA, MAR E CÉUS, CANTAI: NASCEU O REI JESUS.
NASCEU O REI JESUS. NASCEU, NASCEU O REI JESUS.
3. ELE VENCEU A MORTE E A DOR, BANIU A MALDIÇÃO.
AS BÊNÇÃOS VÊM DO REDENTOR EM RÉGIA PROFUSÃO,
EM RÉGIA PROFUSÃO. OH, SIM, EM RÉGIA PROFUSÃO!
4. CRISTO GOVERNA COM AMOR. OS POVOS PROVARÃO
QUE É JUSTO E BOM O SALVADOR E LHE OBEDECERÃO,
E LHE OBEDECERÃO. SIM, TODOS LHE OBEDECERÃO.
MOMENTO DE ORAÇÃO COMUNITÁRIA EM FRASES DE GRATIDÃO
Cân?co: “NAS ESTRELAS” (Vencedores por Cristo)
NAS ESTRELAS VEJO SUA MÃO E NO VENTO OUÇO SUA VOZ,
DEUS DOMINA SOBRE TERRA E MAR. O QUE ELE É PRA MIM?
EU SEI O SENTIDO DO NATAL, POIS NA HISTÓRIA TEM O SEU LUGAR.
CRISTO VEIO PARA NOS SALVAR. O QUE ELE É PRA MIM?
TÉ QUE UM DIA SEU AMOR SENTI, SUA IMENSA GRAÇA RECEBI.
DESCOBRI, ENTÃO, QUE DEUS NÃO VIVE LONGE LÁ NO CÉU,
SEM SE IMPORTAR COMIGO.
MAS AGORA AO MEU LADO ESTÁ, CADA DIA SINTO O SEU CUIDAR,
AJUDANDO-ME A CAMINHAR. TUDO ELE É PRA MIM.
REFLEXÃO: PARA QUE JESUS NASCEU? (Lucas 1.67-79)
Dirigido pelo Espírito Santo, Zacarias profeDzou a respeito da vinda do Messias, enviado
de Deus, que viria para fazer algumas coisas, como veremos a seguir.
1. JESUS NASCEU PARA SALVAR
V. 69 — “e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo” (NAA).
O principal moDvo pelo qual Jesus veio a este mundo foi providenciar a nossa salvação.
Ele aﬁrmou: “Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido” (Lucas 19.10 —
NAA).A salvação que Jesus providenciou para nós é uma salvação plena e poderosa. É
plena, porque a obra de Deus é completa garanDndo o perdão de todos os nossos
pecados. É uma salvação poderosa, porque somente o Seu poder é suﬁcientemente
capaz de transformar-nos e restaurar-nos à imagem e semelhança de Deus. Sem Jesus
estamos perdidos. Por isso o apóstolo João aﬁrmou: “Quem tem o Filho tem a vida;
quem não tem o Filho de Deus não tem a vida” (1 João 5.12 — NAA). Por isso, o melhor
presente que você pode receber neste Natal é o perdão dos seus pecados e a garanDa
da vida eterna. “Pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é

a vida eterna, que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor” (Romanos 6.23 —
NTLH).

73 e do juramento que
fez a nosso pai Abraão,
74 de conceder-nos que,
livres das mãos de
inimigos, o adorássemos
sem temor,
75 em sanDdade e
jusDça diante dele, todos
os nossos dias.
76 E você, menino, será
chamado profeta do
Alwssimo, porque
precederá o Senhor,
preparando-lhe os
caminhos,
77 para dar ao seu povo
conhecimento da
salvação, por meio da
remissão dos seus
pecados,
78 graças à profunda
misericórdia de nosso
Deus, pela qual nos
visitará o sol nascente
das alturas,
79 para iluminar os que
jazem nas trevas e na
sombra da morte, e
dirigir os nossos pés
pelo caminho da paz.”
DIA 23/12, às 19h30:
Culto de Natal!
DIA 31/12, às 20h:
Culto de ano novo e
graDdão pelo 107o.
aniversário da igreja;
DIA 31/12, às 22h:
Jantar de confraternização
de ﬁm de ano!
VENHA CELEBRAR
CONOSCO!

2. JESUS NASCEU PARA ILUMINAR
V. 79 — “para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte” (NAA)
Jesus veio para cumprir a profecia de Isaías 9.2: “O povo que andava na escuridão
viu uma forte luz; a luz brilhou sobre os que viviam nas trevas” (NAA). A escuridão é
terrível: as pessoas tropeçam, caem, derrubam, ﬁcam sem rumo, sem direção, não
sabem por onde estão andando. Como aﬁrmou o sábio Salomão: “Os caminhos dos
justos resplandecem com a luz: quanto mais vivem, mais brilham. Mas o caminho da
injusPça é escuridão cada vez maior: o injusto não vê nada, tropeça e cai, mas nem
sabe em que tropeçou” (Provérbios 4.18-19 — A Mensagem). O ser humano não precisa
viver na escuridão. Ele pode experimentar a luz de Jesus em sua vida! O problema não
está apenas na falta de luz, mas também na incapacidade do ser humano em enxergar
Deus e os seus propósitos. Jesus veio para iluminar o seu entendimento, mostrando a
sua condição de pecador que só pode ser salvo pela graça de Deus.
3. JESUS NASCEU PARA CONDUZIR
V. 79 — “e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz.”
Jesus veio para conduzir as pessoas pelo caminho da paz. A autossuﬁciência do ser
humano tem feito com que ele ande pelos seus próprios caminhos. Em Isaías 53.6 o
profeta aﬁrma: “Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou
para o seu próprio caminho; e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos
nós” (NVI). Ainda em Isaías 55.8-9 encontramos a palavra do Senhor que diz: “Pois os
meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os
meus caminhos”, declara o Senhor. “Assim como os céus são mais altos do que a terra,
também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus
pensamentos, mais altos do que os seus pensamentos” (NVI). Assim como Deus dirigiu
todos os fatos relacionados ao nascimento de Jesus, Ele quer dirigir a nossa vida
também pelos caminhos da sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Se você deixar
Jesus dirigir a sua vida, ele o conduzirá por um caminho de paz verdadeira, pois ele
aﬁrmou: “Deixo-lhes a paz; a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não
se perturbe o seu coração, nem tenham medo” (João 14.27 — NVI). O caminho de paz é
aquele que nos conduz até Deus! Esse caminho é o próprio Senhor Jesus. No ﬁnal desse
caminho existe Deus à sua espera, de braços abertos para recebê-lo e conceder-lhe a
salvação. A insegurança do ser humano deve-se ao fato de não saber o que encontrará
no ﬁnal do seu caminho de vida; se o caminho que está trilhando o levará até Deus. Este
caminho é um caminho seguro! Como é o seu caminho? Deus fez tudo isso porque ama
você “graças à profunda misericórdia” (v. 78). Tudo isso parDu do coração de Deus.
Diante de tudo o que Ele fez por você, qual será a sua aDtude? A nossa oração é que a
sua aDtude seja a de uma entrega total e incondicional ao Senhor. Que para tanto Ele
ajude e abençoe você e sua família! Feliz Natal! (Pr. Marcos).
Hino 91 HCC “NOITE DE PAZ! NOITE DE AMOR!”
1. NOITE DE PAZ! NOITE DE AMOR! DORMEM TODOS EM REDOR.
EM BELÉM JESUS NASCEU, REI DA PAZ, DA TERRA E CÉU.
NOSSO SALVADOR É JESUS, SENHOR.
2. “GLÓRIA A DEUS! GLÓRIA A DEUS!” CANTAM ANJOS LÁ DOS CÉUS;
TRAZEM NOVAS DE PERDÃO, GRAÇA ETERNA, SALVAÇÃO.
PROVA DESTE AMOR DÁ O REDENTOR.
3. REI DA PAZ, REI DE AMOR É JESUS, O SALVADOR.
VINDE TODOS LHE ROGAR QUE NOS VENHA ABENÇOAR.
DESTE MUNDO A LUZ É O SENHOR JESUS.
Oração de gra?dão
Confraternização em família

