
       Só por isso e por tudo isso, o Natal, mais de dois mil anos depois do 
nascimento de Jesus, faz sentido e dá significado a tudo o que nós precisamos 
para receber da parte de Deus, através da Palavra e dos Sacramentos: o perdão, 
a salvação e a promessa da vida eterna no céu.  
 

       Por isso, o Tempo de Natal deve ser continuamente celebrado, com grande 
alegria entre nós e com muita gratidão a Deus – por todos nós e por todas as 
gerações – até a consumação dos séculos! 
 

       Só no Cristo – da manjedoura à cruz vazia – podemos desejar uns aos 
outros: Abençoado Tempo de Advento e FELIZ NATAL, aqui na terra e lá céu!                                                                                    

  Pastor Nilo Wachholz 
 

7. Oração:  

Amado Pai celestial, louvado sejas eternamente, por teres enviado teu Filho, Jesus 
Cristo como nosso Salvador. Por tão grande amor, cabe-nos te agradecer. 
Louvor, honra e glória a ti, Senhor nosso Deus. Com os anjos e arcanjos 
magnificamos o teu nome. “Glória a Deus nas alturas, e paz na terra entre os homens 
aos quais ele quer bem”.  
Ó Espírito Santo, louvado sejas, por teres aberto nossos olhos e gerado em nós a fé 
na graça de Cristo, pela qual recebemos a adoção de filhos de Deus. Dá-nos o 
ímpeto necessário para testemunharmos o teu amor. 
Abençoa o recebimento desta Boa Nova nos corações daqueles que a ouvem. 
Abençoa, Senhor, o anúncio da mensagem no Natal por todo o mundo.  
Preserva-nos fiéis na fé até ao fim. Guia-nos no adorar, louvar e servir a ti e aos 
nossos semelhantes, por amor a Cristo. Amém. 
 

8. Pai Nosso – em conjunto. 
 

9. Hino: Noite Feliz (HL – 560) 
 

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 vem 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 NATAL – com a graça de Jesus Cristo! 
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É NATAL! 
 

1. Saudação e acolhimento (líder) 
 

2. Oração (todos) 
 

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. Em nome de 
Jesus. Amém. 
 

3. Leitura Bíblica: Lucas 2.1-7 
 

4. Hino: 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. ´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 linda!      (Anônimo. Mel. O TANNENBAUM, Alemanha, 1749) 
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5. Reflexão –  Da manjedoura à cruz (sepultura vazia) 

                          Texto de referência - João 1.1-15,29 
 

Esse é um tempo diferente, único, é Tempo de Advento e Natal! Por isso, os 
cenários, o ambiente, o entusiasmo, a motivação das pessoas, tudo é diferente... 
 

1 - Por que o tempo de Advento e Natal é diferente? 
 Já imaginaram como seria a nossa vida se a história do Natal terminasse: 
- na manjedoura de Belém? 
- na visita dos reis magos ao menino Jesus? 
- na fuga dos pais com o menino Jesus para o Egito? 
- quando o menino Jesus, com apenas 12 anos foi ao Templo em  
  Jerusalém, conversar com os doutores da lei? 
- quando Jesus completou 30 anos de idade e foi batizado por João Batista no      
  Rio Jordão? 
- quando Jesus foi traído por um dos seus discípulos? 
- quando Jesus já na cruz do Calvário, exclamou: Deus meu, Deus meu, por  
  que me abandonaste? 
  

2 – Se fosse assim, ainda teríamos algum motivo para celebrar o Natal? 
 Certamente não! Nem estaríamos aqui hoje...  Aliás, nada valeria a pena! 
          Mas graças ao amor e a paixão de Deus por nós, para a nossa alegria e 
felicidade, para a nossa vida e nossa fé, para tudo ter sentido e significados para 
nós, Deus não permitiu que a história da 1ª vinda de Jesus ao mundo, terminasse 
no Primeiro Natal, ou antes, da cruz vazia, da sepultura aberta, na manhã da 
Páscoa.  
         E com esse gesto divino, incompreensível à razão humana, Deus estendeu 
a validade da 1ª vinda Jesus até a Primeira Páscoa e, de lá, a perpetuou até aos 
tempos que só a Ele pertencem. 
          Pela graça de Deus a história do Deus-menino da manjedoura (em Belém), 
e do Deus-homem da sepultura vazia (em Jerusalém), continuou por séculos e 
milênios até os nossos dias... E assim vai continuar até quando Ele quiser! 
           Esta verdade se confirma quando Jesus diz, em sua despedida aqui na 
terra: “Estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos”. E o fim dos 
tempos, ao qual ele se refere, é sua segunda vinda, o juízo final, quando ele vem 
buscar os vivos que agora nEle creem e os mortos que nEle creram ao longo da 
sua vida aqui... 
 

3 - Três perguntas reveladoras sobre o pecado e o plano Salvador de Deus 

 Gn 3.9 – Adão, onde estás? 

 Gn 4.9 – Caim, onde está Abel, teu irmão? 

 Gn 22.7 – Pai, onde está o cordeiro para o holocausto? 
             “eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto?”  
              (Gn 22.7). 
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         A grande e definitiva resposta para esta pergunta veio através de João 
Batista, muitos séculos depois, quando ele aponta para Jesus e diz: 
 - “Eis o cordeiro, que tira o pecado do mundo” (Jo 1.29). 
E, nos tempos do fim, em Apocalipse, temos a grande exclamação de João: 
 - “Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, 
e força, e honra, e glória, e louvor... o domínio pelos séculos dos séculos” (Ap 
5.12,13) 
          Isto é muito importante, pois mostra que a bíblia, não apenas tem uma 
grande história de começo, meio e fim, mas ela tem um tema central e 
permanente – Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus - e a sua mensagem continua 
tão atual, como quando foi escrita há séculos e há milênios passados... 
 

4 – A manjedoura, a cruz e a sepultura vazia 
             No Novo Testamento, creio que podemos dividir em três grandes 
momentos, a história e ação salvadora do Cordeiro de Deus... 

 Da manjedoura... Lc 2.7;  

 Da cruz... Jo 19.6,16-18;  

 Da ressurreição... Mc 16.3-6 
             Na manjedoura, encontramos o nosso Salvador. Na cruz, o nosso 
Redentor. Na sepultura vazia, o Senhor vitorioso sobre tudo e todos, inclusive 
sobre o nosso maior e último inimigo – a morte – a qual tanto tememos! 
             Entre a manjedoura, o primeiro lugar que Jesus ficou após o seu 
nascimento e a cruz, o último lugar antes de sua morte, está o Cordeiro de Deus.  
             Entre a manjedoura e a cruz, Jesus vive uma vida de cordeiro, 
imaculado, sem pecado, sem ter onde reclinar a sua cabeça, amando, se 
importando com os outros, humilde, Salvador, vindo para servir e não ser 
servido. Naquele tempo, não havia lugar para Ele na hospedaria, hoje, não há 
lugar para Ele em muitos lares, muitos corações, muitas vidas, até mesmo em 
algumas igrejas, infelizmente... 
             Ao encontrarmos a manjedoura, esbarramos na cruz. Ao encontrarmos 
o menino que foi agasalhado no seio de Maria, encontramos também o Homem 
que teve seu lado traspassado por causas nossas culpas e pecados... 
             Portanto, ao nos alegrarmos no Tempo de Natal com a mensagem do 
anjo 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), também 
devemos lembrar de mais duas mensagens: 
             1 - Uma de Jesus quando insultado e zombado em meio ao sofrimento 
na cruz, diz: “Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem” – isto na Sexta-
feira Santa.  
           2 - A outra dita pelo anjo, ainda na madrugada de domingo da Primeira 
Páscoa: “Ele não está mais aqui, mas ressuscitou, como havia dito”.   

(Continua na pág. 4) 
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