7. Oração
Eterno e Todo-Poderoso Deus, no passado anunciaste a vinda de nosso
Salvador, teu Filho Jesus Cristo. Foste fiel às tuas promessas e o enviaste na
“plenitude dos tempos”. Ele veio e cumpriu com todo o Plano de Salvação.
Louvado seja teu nome pela maravilhosa graça da salvação que Ele nos
trouxe. Pedimos que nos mantenhas humildes e confiantes em tua mensagem
salvadora. Perdoa, por amor de Jesus, todos os nossos pecados. Que sempre
cantemos: Hosana ao Filho de Davi! Bendito o que vem em nome do Senhor!
Abençoa a todos nós neste momento de louvor e gratidão a ti. Mantém aqui o
teu Espírito Santo para que Ele nos inspire e guie neste Culto Doméstico. Em
nome de Jesus. Amém.

9. Hino: Ó tempo santo de Natal (HL 549)
1. Ó tempo santo de Natal, tu tens mensagens lindas! O mundo não tem luz
nem paz, mas isto meu Jesus me traz. O tempo santo de Natal, tu tens
mensagens lindas!
2. Ó tempo santo de Natal, alegras toda a gente! Jesus a cada coração, traz
vida, paz, consolação. Ó tempo santo de Natal. Alegras toda a gente.
3. Ó tempo santo de Natal, eternamente lindo! Reina alegria em terra e céu: o
amor do Pai Jesus nos deu. Ó tempo santo de Natal, eternamente lindo.
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Para o Natal
1. Saudação e acolhimento (pelo líder)

1. Noite feliz! Noite feliz! O Senhor, Deus de amor, Pobrezinho nasceu em
Belém. Eis na lapa Jesus nosso bem! Dorme em paz, ó Jesus! Dorme em
paz, ó Jesus!
2. Noite feliz! Noite feliz! Eis que no ar vêm cantar Aos pastores os anjos
dos céus, anunciando a chegada de Deus, de Jesus Salvador! De Jesus
Salvador!
3. Noite feliz! Noite feliz! Oh! Jesus, Deus da luz, Quão afável é teu coração
Que quiseste nascer nosso irmão para a todos salvar! Para a todos salvar!

2. Oração (todos)
Louvor, honra e glória prestamos a ti,
Senhor Jesus, nosso amado Deus
Salvador! Com os anjos magnificamos
o teu nome, dizendo:
“Glória a Deus nas maiores alturas,
e paz na terra entre os homens a quem
ele quer bem”. Adoramos e louvamos-te
por trazeres a salvação a todos nós.
Dá-nos a alegria da tua permanente presença entre nós e abençoa este
momento de Culto Doméstico de Natal em que queremos celebrar com
muita alegria e gratidão o teu nascimento entre nós. Ouve-nos por teu
amor. Amém.

10. Bênção em conjunto

3. Leitura bíblica: Lc 2.1-7 – O nascimento de Jesus Cristo

8. Pai Nosso – em conjunto

Hino: 560 (HL) - Noite Feliz

O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu
rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante
o seu rosto e nos dê a paz. Amém.

FELIZ NATAL e ABENÇOADO ANO NOVO
COM A GRAÇA DO SALVADOR JESUS CRISTO!
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4. Hino: Hino 550 - Deus tem amado
1. Deus tem amado o mundo inteiro, Deus tem amado também a mim.
:: Torno a dizer: Deus tem amado, Deus tem amado também a mim.
2. Achei-me preso em vil pecado, achei-me preso, sem salvação.
3. Jesus querido me foi mandado, Jesus querido salvou-me a mim.
4. Jesus tornou-se por mim culpado, Jesus tornou-se meu Salvador.
5. A ti louvores, amor eterno, a ti louvores eu cantarei.

5. Reflexão: Isaías 9.6. Tema: O Príncipe da PAZ
Estimados irmãos!
Estamos novamente no NATAL. É o dia festivo em que recordamos a
história do nascimento do Menino Jesus. A vinda dele trouxe uma nova
esperança ao mundo e muita alegria para nós.
A pergunta é: Quem é este Menino e por que tanta alegria neste dia?
Muitos se reúnem para festejar esta data sem conhecer o verdadeiro
sentido do NATAL e sem saber quem é o Menino Jesus nascido em Belém.
Em consequência, não têm a paz que Jesus veio trazer e estão privados
da verdadeira alegria do cristão.
Isaías, ao profetizar o nascimento dele, informa que: “Seu nome será
Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz”
(Is 9.6).
Os nomes revelam a majestade, a glória e o poder dele, informando que
ele é Deus Forte. O último nome é altamente significativo e confortante
para todos nós que nele cremos: Ele é o PRÍNCIPE DA PAZ.
As pessoas e o mundo estão carentes de paz. Ele veio trazê-la para todos.
Veio para restabelecer a paz entre Deus e a humanidade através do
perdão que conquistou para todos os que se arrependem e creem nele.
Isso ele conquistou com o seu sacrifício, morte e ressurreição. Esta é
missão dele ao assumir a forma de homem, tornando-se o humilde servo
da humanidade.
Como podemos entender que o Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai
da Eternidade se humilhasse tanto assim em nosso favor?
Não podemos entender! Mas Deus, mediante o seu Espírito Santo nos
capacita a crer nesta maravilhosa graça oferecida por Jesus.
Ele é o PRÍNCIPE DA PAZ! Como é bom saber isso e estar em paz,
reconciliado com Deus. Agora somos filhos de Deus e herdeiros da vida
eterna, por graça do Menino Jesus.
O anjo Gabriel, ao anunciar à Maria que ela seria mãe do Menino, disse:
“Eis que conceberás e darás à luz um filho...”. E logo acrescentou o nome
dele: “a quem chamarás pelo nome de JESUS” (vs. 32 e 33).
O nome Jesus significa SALVADOR! Foi o próprio Deus Pai quem lhe deu
este nome, anunciado através do anjo. É o nome acima de todos os nomes
nos céus, na terra e debaixo da terra. Ele é o nosso amado Salvador!

O apóstolo Paulo escreve mais tarde a respeito do Menino nascido em
Belém: “E não há salvação em nenhum outro; porque abaixo do céu não
existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que
sejamos salvos” (At 4.12).
Desde que “todos pecaram ...” (Rm 3.23), ninguém mais pode salvar-se
por si mesmo. Deus, por misericórdia e amor à humanidade, interveio e
providenciou a salvação gratuita para toda a humanidade. O ap. Paulo
sintetiza esta salvação nestas palavras: “Sendo justificados gratuitamente,
por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus” (Rm 3.24).
Nele temos perdão, vida, paz e salvação!
O perdão gratuito elimina a nossa culpa e nos dá a paz com Deus,
reconciliando-nos com Ele. Pela fé, somos acolhidos como filhos (Jo 1.12)
e reintegrados à família de Deus – convivendo com ele em paz. Que
maravilhosa graça!
Este é o NATAL que celebramos com alegria e louvor ao nosso Deus que
“Amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que
todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna” (Jo 3.16).
Nós fomos perdoados por Deus. Somos gratos, felizes e alegres com esta
graça a nos concedida. A partir dessa graça, o amor de Deus em nossos
corações nos motiva e impulsiona para também sabermos pedir perdão e
a perdoar as pessoas com as quais convivemos, especialmente na família,
para termos entre nós aquela paz gostosa que só Deus pode nos dar.
Também para nós estão endereçadas as palavras que o santo anjo disse
aos pastores nos campos de Belém: “Não temais: eis aqui vos trago boa
nova de grande alegria, que o será para todo o povo: é que hoje vos nasceu
na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor” (Lc 2.10-11).
Por isso nós também cantamos: “Glória a Deus nas maiores alturas, e paz
na terra entre os homens, a quem ele quer bem” (Lc 2.14).
O anjo disse que a boa nova “será para todo o povo”. Nós, povo de Deus,
felizes e gratos pela salvação, com alegria a anunciaremos as pessoas que
estão ao nosso alcance.

“Graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do
Senhor Jesus Cristo” (1Co1.3). Amém.
Martinho Sonntag

