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O que é Natal
para você?
Quebra-gelo
Quando você planejou o seu Natal, baseou-se em quê? O que priorizou?

Tempo de cantar
Utilize os hinos sugeridos ou outros de sua preferência.

Leitura Bíblica
Lucas 2.1-20

Tempo de Compartilhar a Palavra 
 Tudo quanto se vê por aí em relação ao Natal está muito longe 
da realidade. Eu não sei quanto a você, mas para mim, Natal é:
 Simplicidade: não é roupa nova, nem penteado e maquiagem 
impecáveis. Também não são pratos fartos e árvores brilhantes. Natal 
é família reunida. É hora de agradecer pelo pão que esteve em nossa 
mesa todos os dias. A chegada do aniversariante foi assim. Simples 
e muito feliz. Ele chegou em uma cidade do interior, bem longe dos 
palácios.
 Celebração: não é um aglomerado de pessoas desconhecidas 
em uma festa na praia, ou num hotel famoso. É momento de celebrar 
a chegada em dezembro com saúde e disposição para mais um ano. 
Jesus nasceu em uma época em que os romanos oprimiam o povo. 
Mesmo assim, na noite do seu nascimento, houve festa no céu. Anjos 
cantaram.
 Igualdade: não é ostentação, não são presentes caros. Não é 
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viajar para o exterior e depois “não ter condições” de contribuir com 
trabalhos mmissionários ou sociais. Natal é o momento de pensar em 
dividir em vez de acumular.
 Como os anjos cantaram naquela noite, eu acredito que é 
possível haver “paz na Terra e boa-vontade aos homens” (v.14) assim 
que conseguirmos resgatar o verdadeiro Natal em nossas vidas. Tdoso 
os dias, o ano inteiro.

Reflexão
1. A autora da meditação diz que “tudo que se vê por aí em relação 

ao Natal está muito longe da realidade.” Você concorda com essa 
afirmação? Por quê?

2. O que você pode fazer para santificar sua comemoração, dando 
a Jesus toda gratidão, toda honra e toda glória pela sua salvação?

3. Como você pode viver o Natal todos os dias, o ano inteiro, com 
simplicidade, celebração e igualdade?

4. Como você pode ser um instrumento de Deus para ensinar o 
verdadeiro sentido do Natal às pessoas que não o entendem?

Tempo de Orar
Em pequenos grupos, compartilhe e as necessidades de oração 
interceda para que cada um celebre o Natal com adoração ao Deus 
homem que se entregou por nós para que não vivêssemos somente 
para nós, mas para ele mesmo e para os outros.

Tempo de Multiplicar 
Orar pelas pessoas no Cartão Alvo de Oração.

Tempo de Orar
Informar a Agenda da Igreja. Você encontra em pibsaoluis.org.br.

PIB São Luís 2


