7. POESIA

PROJETO JOSUÉ

Voltam os pastores de adorar Jesus
Indo a toda a parte, espalhando a luz.
Nós, também, queremos a vocês falar,
Do Menino nascido para nos salvar!
A festa hoje é do Salvador
São bem-vindos todos, pelo Seu amor,
Lindos anjos anunciaram aos pastores, com louvor,
Que nasceu na manjedoura Jesus Cristo, o Salvador!
8. Pai Nosso – em conjunto.
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9. Hino: Hino: 560 (HL) - “Noite Feliz”.
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!
10. Bênção em conjunto
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 e abençoado Natal,
com a graça do Salvador Jesus!
ABENÇOADO CULTO DOMÉSTICO!
Pastor Martinho Sonntag - Vice-presidente de Educação Cristã da IELB
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É NATAL!

1. Saudação e acolhimento (pelo líder)
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 que 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 em que queremos celebrar com muita alegria
e gratidão o teu nascimento entre nós. Ouve-nos por teu amor. Amém.
3. Leitura bíblica: Lc 2.1-7 – O nascimento de Jesus Cristo

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: Is 7.14-16 e Lc 2.1-7 (Ler os textos)
Tema: Que maravilhosa notícia!
735 anos antes do nascimento de Jesus, Deus anunciou a Acaz (Rei de Judá)
a extraordinária notícia: “Eis que a virgem conceberá, e dará à luz um filho, e
lhe chamará Emanuel” (v.14).
No final do Antigo Testamento houve um longo tempo em que Deus não mais se
comunicou diretamente com o povo de Israel. Foram 400 anos de silêncio
intertestamentário. Durante este período não houve nenhuma palavra profética de
Deus. Esse tempo também é chamado de “400 anos de silêncio”.
Imaginemos a espera angustiosa do povo pelo cumprimento da promessa feita por
Deus de que nasceria um Menino muito especial. A pergunta que provavelmente
ocupava a mente do povo era: Será que a promessa irá se cumprir?
Mas, eis que na plenitude dos tempos, o Menino anunciado nasceu.
Assim ficou comprovado de que as promessas de Deus se cumprem. Muito antes,
Moisés já dissera ao povo: “Lembrem que o SENHOR, nosso Deus, é o único Deus.
Ele é fiel e mantém a sua aliança” (Dt 7.9). O salmista também falou: “As palavras
do Senhor são verdadeiras, tudo o que ele faz, merece confiança” (Sl 33.4).
Quem é este Menino que nasceu? Por que Ele é tão especial e importante a ponto
de Deus enviar o anjo para comunicar o seu nascimento aos pastores dos campos
de Belém?
A resposta está na afirmação do anjo: “Não tenham medo! Estou aqui a fim de
trazer uma boa notícia para vocês, e ela será motivo de grande alegria também
para todo o povo! Hoje mesmo, na cidade de Davi, nasceu o Salvador de vocês, o
Messias, o Senhor”! (Lc 2.10-11).
Esta notícia foi confirmada por um magnífico coro de anjos, conforme Lucas relata:
“No mesmo instante apareceu junto com o anjo uma multidão de outros anjos, como
se fosse um exército celestial. Eles cantavam hinos de louvor a Deus, dizendo:
Glória a Deus nas maiores alturas do céu! E paz na terra para as pessoas a quem
ele quer bem” (Lc 2.13-14).
O profeta Isaías informa que Deus falou ao rei Acaz de que o filho seria chamado
“Emanuel” (Is 7.14). “Emanuel” significa “Deus conosco”!
Ele não é um simples humano pecador, incapaz, fraco e falível. Ele é DEUS e está
sempre CONOSCO neste momento e sempre. Ele jamais nos abandona!
O profeta Isaías fala desta maneira dele: “Porque um menino nos nasceu, um filho
se nos deu; o governo está sobre os seus ombros; e o seu nome será: Maravilhoso,
Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz” (Is 9.6).
Ele é Jesus, o próprio Deus, perfeito e santo, que tomou a forma humana para fazer
o que ninguém de nós pode realizar: Pagar a culpa humana diante da justiça divina
e promover a paz entre os pecadores e Deus.

Ele se humilhou, assumindo a forma de servo para, em nosso lugar, pagar, com a
sua morte, a culpa de todos nós. Ele derramou seu sangue inocente na cruz do
Calvário em pagamento pelos nossos pecados.
Ele morreu, sim, mas não está morto! Ressuscitou! Está vivo e governa o universo!
No Natal reafirmamos nossa fé, nossa confiança, esperança no Senhor Jesus
Cristo – como nosso Salvador!
É tempo de nos alegrarmos e proclamarmos com os anjos de Belém: “Glória a Deus
nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem” (Lc
2.14).
A tarefa de anunciar Jesus à humanidade é um santo privilégio que Deus nos deu.
Um compromisso que desempenhamos com amor, gratidão e muita alegria para
honra, glória e louvor de nosso Deus.
Os anjos cantaram: “Paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem”. E o
apóstolo Paulo destaca a reconciliação que Jesus concede a cada pessoa que crê
no Menino nascido em Belém, afirmando: “Agora que fomos aceitos por Deus pela
nossa fé nele, temos paz com ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Cristo
quem nos deu, por meio da nossa fé, esta vida na graça de Deus. E agora
continuamos firmes nessa graça e nos alegramos na esperança de participar da
glória de Deus” (Rm 5.1-2).
Martinho Sonntag

6. Oração: Obrigado, Senhor, pela oportunidade de celebrarmos o Natal. Tempo
de refletir em teu grande amor, revelado com o nascimento de Jesus para nos
salvar. Ensina-nos a aproveitar bem o dia de Natal. Dá-nos o teu Espírito Santo,
para que te adoremos com fé e gratidão.
Ajuda-nos para que nossa alegria de Natal seja o Menino Jesus. E que neste Natal,
teu nome seja lembrado e adorado. Ensina-nos também a dedicar a nossa vida a
ti e a compartilhar a mensagem da salvação a muitas pessoas.
Assim como tu nos amaste e nos socorreste, motiva-nos a olhar pelos nossos
semelhantes e levar a eles a mensagem de Jesus e o nosso amparo a todos que
de nós necessitam. Amém.

7. Hino: 549 (HL) – “Ó tempo santo de Natal”
1. Ó tempo santo de Natal, tu tens mensagens lindas! O mundo não tem luz
nem paz, mas isto meu Jesus me traz. Ó tempo santo de Natal, tu tens
mensagens lindas!
2. Ó tempo santo de Natal, alegras toda 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!

