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Porque é que eu devo celebrar 
o nascimento de Jesus? Porque 
é que entre tantos nascimentos 
que ocorrem todos os dias, eu 
tenho de celebrar de forma 
especial o nascimento de um ho-
mem que nasceu lá em Belém, 
entre o povo de Israel, há mais 
de dois mil anos? 

O que é que esse nascimento 
tem de tão especial que me leve 
a relembrá-lo e celebrá-lo, ano 
após ano, com particular alegria?

Para mim que sou crente, qual 
é a melhor forma de celebrar o 
nascimento de Jesus?

Ao longo do mês de dezembro vamos estar a falar acerca da disci-
plina espiritual da celebração, uma disciplina que é uma espécie de 
cola de todas as restantes disciplinas espirituais, porque sem cele-
bração, sem júbilo, sem ações de graças constantes, seja qual for 
a disciplina que pratiquemos ela tornar-se-á esconsa, entorpecida 
e fraca. Se não sentirmos alegria constante no Senhor e não ce-
lebrarmos cada momento que passamos mais perto dele, tudo se 
torna vazio e sem sentido! Não podia vir mais a propósito, num mês 
em que temos pela frente uma grande celebração, o nascimento 
de Jesus Cristo!
Logo no início do seu evangelho, no capítulo 1.18-23, Mateus re-
lata-nos um novo nascimento, a vinda ao mundo de um menino 
chamado Jesus, que significa “Salvador”. Em Israel existiam muitos 
meninos judeus chamados Jesus, mas o filho de Maria chamava-se 
não apenas Jesus, mas “Jesus Cristo”, que quer dizer “ungido”, ou 
“Messias” (vs. 18), um bebé cuja conceção não foi humana, mas 
planeada por Deus. Ele nasceu do coração de Deus, gerado através 
do Espírito Santo (vs. 20). Foi obra do amor de Deus e não de amor 
meramente humano.
Mas a melhor das notícias estava logo a seguir. Lá no vs. 21 o anjo 
informa José (e todos nós) que “ele salvará o seu povo dos seus 
pecados”, que em Jesus, Deus trouxe salvação a este mundo, que 
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de outro modo estava irremediavelmente perdido nos seus pecados, longe de Deus, “Porque Deus amou o mundo 
de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida 
eterna” (João 3.16). Jesus é um presente que Deus enviou para o homem, para todos nós, não para nos julgar, mas 
para nos salvar, para nos libertar do peso do pecado que carregamos sobre nós. Ele, num ato absoluto e completo 
desceu a este mundo para dar aquilo que tinha de mais precioso, a sua vida, para que nós pudéssemos ser eterna-
mente salvos do pecado e da morte. Ele foi concebido por Deus para nos trazer o perdão e a salvação!
E para rematar o anjo deixa-nos ainda uma certeza: Ele é o Emanuel (vs. 22-23), Ele é Deus Connosco, que habita 
entre nós. Ele não veio apenas alimentar o povo multiplicando pão, Ele mesmo é o pão da vida. Ele não veio apenas 
trazer luz ao mundo, Ele mesmo é a Luz do mundo. Ele não veio somente mostrar a porta, Ele é a porta pela qual 
podemos entrar e ser salvos. Ele não veio apenas para apontar o caminho, Ele é “o caminho, a verdade e a vida”!
Se compreendeu agora esta verdade, então tome hoje mesmo a decisão de entregar a sua vida a Jesus, pedindo 
que lhe perdoe os seus pecados, o limpe e o salve. É uma simples oração, mas uma oração que mudará a sua vida! 
Faça isto agora mesmo e venha celebrar connosco o nascimento deste Deus homem que um dia desceu a este 
mundo para o salvar!
Se já entregou a sua vida a Jesus, fique a saber que a melhor forma de celebrar o nascimento de Jesus é ser sua tes-
temunha neste Natal, é falar àqueles que o rodeiam e que ainda não reconhecem Jesus Cristo como seu Salvador 
e Senhor deste Deus Connosco e daquilo que Ele veio fazer a este mundo. Neste Natal, testemunhe com alegria 
esta boa nova a todos os seu familiares e amigos que ainda carecem de Jesus nas suas vidas!



Temas de oração
gratiDÃo

iNtercessÃo

Pela protecção e bondade do Senhor para com a Igreja. 

Pela nossa Igreja, pastores, membros, visitantes, pelos que nos seguem online.

Pela reuniões presenciais e online.

Pelos nossos pastores e liderança. 

Pela direcção do Senhor em todas as actividades e planos da Igreja. 

Pela celebração do Natal. 

Pelo concerto no EVM e pelo Seminário. 

Tempo Covid: 
   - Protecção perante nova subida desta doença. 

Pelos mais fracos, idosos, doentes.

agenda e notícias
Reunião de Oração “Mulheres que Oram”
Terças - 21h às 22h
Através do Zoom
https://us02web.zoom.us/
j/83018423307?pwd=ZjdFYW1CQ1YrSU0r-
MlVSbG1LM0lKUT09
ID da reunião: 830 1842 3307
Senha de acesso: 265595

Reunião de Oração - Homens
Através do Zoom  | Terças - 21h30
https://us02web.zoom.us/j/81235225960?pw-
d=U25jMDFTMjNCY3hrdm1OUXZGRDY0Zz09

ID da reunião: 812 3522 5960
Senha de acesso: 491740

Para efeito de entrega de dízimos e outras ofertas
IBAN PT50.0033.0000.00060445260.05

Reunião de Oração
Através do Zoom  | Sexta-feira - 20h
https://us02web.zoom.us/j/135539059?pwd=dH-
VYdXFkUVdJMXhyRHZNOVhIMTVSQT09

ID da reunião: 135 539 059
Senha de acesso: 729748

Cabaz de Natal
Um cabaz pode fazer a diferença para uma 
família neste Natal.
Faça parte desta campanha!
Mais informações: Henrique Cavaco
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