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Pastoral -                                                                                comemorar o natal 

""Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor” 
Lucas 2:14 

requentemente somos interpelados acerca de 
comemorar ou não o Natal. Há muitas alegações para 
não fazê-lo tais como dizer  que o Natal é uma festa 

pagã, ou que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, ou 
que o Natal é uma festa comercial, entre outras. Nesta 
breve meditação porém, quero destacar a principal razão 
pela qual podemos e devemos comemorar com alegria o 
Natal. 
 Esta razão, sem a menor dúvida, é o fato de que 
Jesus veio. Deixou todo o explendor de sua glória para vir a este mundo por mim e por você. 
Seu nascimento humano e seu viver carnal sem nunca ter pecado nem uma única vez, nos 
asseguram uma vida na eternidade ao seu lado. Só o fato de Jesus ter nascido, já é um 
motivo de grande festa, como foi de fato para os pastores em Belém: “Mas o anjo lhes disse: 
"Não tenham medo. Estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o 
povo: Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador que é Cristo, o Senhor” (Lucas 2:10,11). 
 Repare que os pastores se alegraram, o sábios vieram do oriente para vê-lo, os anjos 
cantavam com alegria e proclamaram o nascimento do Salvador, uma estrela surgiu no oriente 
e todo o céu estava em festa. Se há toda esta alegria, porque nós também não podemos nos 
alegrar todo ano. Mesmo que os pagãos tenham feito uma festa por outro motivo, nós temos 
o melhor motivo de todos para nos alegrarmos, mesmo que Jesus não tenha nascido num dia 
25 de dezembro, mesmo que o mundo faça do Natal uma festa comercial, nós não faremos 
desta data um comércio, mesmo que queiram substituir o dono da festa, que é Jesus por um 
noel fajuto, nós sabemos a quem honrar. 
 Há motivos para alegria, então festejemos pois assim como Jesus nasceu há muito 
tempo atrás neta terra, um dia Ele também nasceu nos nossos corações e hoje podemos 
suspitrar e nos alegrar só em ouvir este nome: Jesus! Feliz e abençoado Natal! 

Pr. Sidinei Egon Simon 
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Como todos podem ver, estamos com as obras de construção a pleno “vapor”. As paredes 

da parte de cima do templo já foram levantadas. Neste sentido, você também é convidado 

a participar, contribuindo na medida da sua fé. Pegue um envelope e faça um propósito de 

contribuir para que possamos concluir o mais breve possível e glorificarmos o Senhor 

Comunicados 

Culto da Virada será dia 31/12. Sábado, com início às 22 horas. Traga a sua 

porção de frutas e um testemunho. 

Dia 11 de dezembro teremos nossa Assembleia Anual, com Culto de Ceia e 

tarde livre para nos divertirmos e termos uma comunhão bem gostosa. Neste 

dia também as irmãs da União feminina promoverão um almoço. 

Na quarta-feira, dia 28/12, não haverá culto. 

Nosso culto natalino será no dia 25. Participe e convide mais alguém. 



 
MEDITANDO 

 
Quando criamos um redentor (como Papai Noel), 

fazemos questão de deixá-lo protegido em um castelo bem 
distante. Permitimos apenas que ele passe muito rápido 
perto de nós. Permitimos que ele apareça e desapareça 
rapidamente em seu trenó sem termos a oportunidade de 
um encontro mais prolongado. Não lhe pediríamos que 
viesse morar no meio de um povo corrompido. Em nossos 
mais tresloucados sonhos jamais imaginaríamos criar um 
rei igual a qualquer um de nós. 

Mas Deus criou. Deus fez o que nem sequer ousaríamos sonhar. Fez o que nem sequer 
poderíamos imaginar. Fez-se homem para que pudéssemos confiar nele. Sacrificou-se para que 
pudéssemos conhecê-lo. E venceu a morte para que pudéssemos segui-lo. 
Isso desafia a lógica. Uma incredibilidade sacrossanta. Só um Deus infinitamente superior a 
regras e sistemas poderia idealizar um plano tão absurdo quanto esse. Contudo, é a própria 
impossibilidade de tudo isso que o torna possível. A insensatez da história é sua maior 
testemunha. 

Porque só um Deus poderia idealizar essa insensatez. Só um Criador infinitamente 
superior aos limites da lógica poderia oferecer tamanho dom de amor. 

O que o homem não pode fazer, Deus faz. 
Portanto, quando se tratar de presentes e guloseimas, bochechas coradas e narizes 

vermelhos, vá ao Pólo Norte. 
Porém, quando se tratar de eternidade, perdão, propósito de vida e verdade, vá à 

manjedoura. Ajoelhe-se ao lado dos pastores. Adore o Deus que ousou fazer o que homem 
nenhum ousou sonhar.  

Max Lucado 
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O PRIMEIRO NATAL 
 

Um anjo proclamou o primeiro Natal 
Aos pobres pastores ao pé de Belém 

Lá nos campos a guardar 
Os rebanhos do mal 

Numa noite tão fria e escura, também 
 

Natal, Natal, Natal, Natal 
É nos nascido o rei divinal 

 

De repente, no céu, linda estrela surgiu 
No Oriente brilhando, 
Com estranho fulgor 

E a Terra recebeu essa luz que caiu 
Muitas noites ainda em exímio esplendor 

 

Natal, Natal, Natal, Natal 
É nos nascido o rei divinal 
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Edson Nyeland – 07/12 
Júnior André Royer – 09/12 

Loreni de Lima – 10/12 
Crissiane F. Peter – 12/12 

Ereni José Comparin – 16/12 
Marinês Pompeu Simon 18/12 

Cristiano Becker – 26/12 
Adelino Chaves – 28/12 
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