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O que o natal significa para você?
Para o comércio, Natal significa “aumentar seus lucros” mesmo em meio a
tempos de crise, através da venda de presentes, enfeites, comidas,
bebidas e etc. Mas este não é o verdadeiro sentido do Natal.

ESPECIAL NATAL

No versículo seguinte (João 3:17) afirma que Jesus veio não para
condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele.
Faz-se necessário crer em Jesus para termos a Vida Eterna. Quando
cremos em Jesus, confiamos nEle ao ponto de o aceitamos como nosso
Salvador e Senhor de nossas vidas.

O Natal representa o grande amor de Deus por nós, se fazendo homem
através do nascimento de Jesus Cristo, para salvar a humanidade. (Isaías
9:6)

Você já participou de uma festa de aniversário em que o
aniversariante não compareceu? Como foi?

No princípio da humanidade, Deus havia criado o homem para cuidar do
Jardim do Éden e cultivá-lo, mas havia uma ordenança: Não comer da
árvore do conhecimento do bem e do mal. (Gênesis 2:17)

Não faz sentido comemorarmos o aniversário de alguém que não está
presente. Para que Jesus esteja presente através de nossas vidas, se faz
necessário o recebermos em nossos corações.

Deus desejava se relacionar com homem, mas através da desobediência o
pecado entrou na vida do homem e o afastou de Deus. Da mesma forma,
nossos pecados nos afastam de Deus. (Romanos 3:23)

Não adianta nos reunirmos somente para trocarmos presentes, nos
abraçarmos, comermos e bebermos se Jesus não estiver presente entre
nós.

Ele se fez carne para que através de seu sangue houvesse remissão dos
nossos pecados. (Hebreus 9:22) e pudéssemos nos reconciliar novamente
com Deus.

Em Mateus 2:11 relata que quando os magos que foram visitar a Jesus (
logo após o Seu nascimento) o encontraram, eles se prostraram, o
adoraram, abriram seus tesouros e lhe deram presentes.

Deus demonstrou o Seu grande amor por nós (através de Jesus), sendo
nós ainda pecadores. (Romanos 5:8)

Que possamos agradecer a Deus por esta grande prova de amor por nós
através da vida de Jesus e que venhamos a adorar ao Senhor e entregar à
Ele aquilo que temos de mais valioso que é a nossa vida como sacrifício
vivo, santo e agradável à Ele (Romanos 1:1) não só hoje mas todos os
dias de nossas vidas.

Há um texto muito conhecido que expressa esta declaração de amor de
Deus para com a humanidade que se encontra em João 3:16.
Nesta passagem diz que Deus nos amou de tal maneira que deu Seu
único filho (Jesus) para que todo aquele que nEle crê não pereça mas
tenha a Vida Eterna.

NÃO PERCAM NOSSO CULTO DA VIRADA – SÁBADO DIA 31 ÁS 20h.
OBS.: TRAGA UM PRATO SALGADO OU UMA SOBREMESA PARA NOSSA CEIA DE FINAL DE ANO - PARTICIPEM !!!

