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CrIsto a alegrIa de toda a terra

O que tem sido importante para 
si na celebração do Natal? 

De que forma Jesus quer que 
celebre o Natal?

Tem vivido a alegria de Jesus?

Tem testemunhado a outros o 
verdadeiro sentido do Natal?

Algumas pessoas dizem que e o Natal celebra-se com boa co-
mida. Outros com uma festa em família que envolva uma troca 
de presentes. Alguns, porém, preferem o sossego da sua casa 
e não entram em grandes festejos. Também existem muitos 
que consideram que a melhor maneira de celebrar o Natal é 
em ato de culto numa igreja. Mas será assim? Como é que os 
protagonistas do primeiro Natal o celebraram?
Maria foi confrontada com uma novidade que mudaria toda a 
sua vida. O anjo Gabriel disse-lhe que ela ficaria grávida pelo 
poder do Espírito Santo e no seu ventre conceberia o Messias, 
que seria filho do Altíssimo. A resposta de Maria ao anjo foi: 
“Aqui está a serva do Senhor; que se cumpra em mim confor-
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me a tua palavra. E o anjo se ausentou dela” (Lucas 1:38).
José não acreditou na história de Maria e pensou terminar o seu noivado. Num sonho, o anjo Gabriel 
disse-lhe que não devia temer em receber Maria porque o que nela estava a ser gerado era do Espírito 
Santo e o bebé seria o Salvador que Deus havia prometido. Perante a mensagem de Deus, José respondeu 
aceitando, de imediato, Maria como sua esposa: “Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o 
anjo do Senhor e recebeu sua mulher” (Mateus 1:24).
Na viagem para Belém, para procederem ao recenseamento ordenado por César Augusto, Maria e José 
celebraram o Natal com obediência. Eles aceitaram a vontade de Deus sobre as suas vidas. Adaptaram-se 
aos planos de Deus e honraram-no com a consagração de uma vida em obediência.
Outros dos protagonistas daquela noite de Natal foram os anjos. Estes celebraram o primeiro Natal com 
alegria e cânticos. E num concerto, todo ele Cristocêntrico, deram glória a Deus pela bondade que tinha 
para com os homens: “Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem ele 
quer bem” (Lucas. 2:14).
Os pastores que guardavam os rebanhos nos campos também entraram na história do primeiro Natal. 
“Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E, vendo-o, di-
vulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino” (Lucas 2:16-17).  Eles celebraram o Natal 
com o desejo de conhecer Jesus e de proclamar o que tinham visto e ouvido. Os pastores anunciaram a 
salvação de Deus em Jesus.
O primeiro Natal foi celebrado com obediência, com festa no Céu, alegria na terra e proclamação da 
chegada do Salvador, fruto da bondade de Deus para com os homens. Natal é a boa notícia do Céu que 
trouxe alegria a toda a Terra.



temas de oração
gratiDÃo

iNtercessÃo

Pela vinda de Jesus, que celebramos neste Natal. 
Pelas oportunidades de testemunho no Culto de Natal e Concertos EVM. 
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 para o novo ano. 

Pelo EVM e pelo Seminário. 

Tempo Covid: 
   - Protecção perante nova subida desta doença. 

Pelos mais fracos, idosos, doentes.

agenda e notícias

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

Reunião de Oração
Não haverá reunião de oração nos dias 24 e 31 de dezembro. Neste período, encorajamos 
todos a continuar a partilhar motivos e a orar uns pelos outros.  
Regressaremos em janeiro!


