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Parece-me que nós entramos na história do Natal 
um pouco atrasados. Celebramos a chegada de 
Jesus à Terra, mas nos esquecemos de que Ele 

teve que sair de onde estava para poder vir até onde nós 
estamos. E, por nos empolgarmos com o bebê na manje-
doura, os anjos, os pastores e os sábios, não fazemos uma 
pausa para lembrar os humildes começos do bebê.

Pare por um momento para pensar sobre isso. O eterno 
Filho de Deus deixou a presença de Seu Pai, que Ele conhecia 
e da qual sempre desfrutou desde antes do início dos tempos, 
para se tornar um Bebê naquela manjedoura.

Isso deveria tirar o nosso fôlego! Contraste a glória que 
Jesus deixou com as trevas nas quais Ele entrou. Pondere 
sobre o relacionamento perfeito que Ele usufruía na presença 
do Pai, o qual trocou para vivenciar o quebrantamento que 

INTRODUÇÃO

A história que
ANTECEDEU  

O NATAL



infligimos à Sua criação. Reflita sobre o privilégio e a posição que Jesus 
colocou de lado para então poder servir Suas criaturas, quando, na 
verdade, Ele merecia que nós o servíssemos.

Contaremos a história que precedeu o Natal. Embora a Bíblia não 
nos dê muitos esclarecimentos sobre os bastidores dessa história, 
também não o silencia. Podemos ler 
o suficiente para nos maravilharmos 
com os sacrifícios que Cristo fez 
para vir à Terra. E Jesus fez tudo isso 
para que pudesse se tornar o nosso 
Cordeiro sacrificial — Aquele que 
nos resgatou da morte e nos trouxe 
a Sua paz.

Por esse motivo, os acontecimen-
tos que precederam à história do 
Natal são tão importantes. Eles revelam a verdadeira identidade de 
Jesus e nos ensinam o valor eterno da vinda de Cristo à Terra.

Eu o convido a juntar-se a mim na exploração dos bastidores da paz 
e da promessa do Natal. BILL CROWDER

Ao revelar 
a verdadeira 
identidade de Jesus, 
nós aprendemos o 
valor eterno da 
vinda de Cristo 
à Terra.
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10
MEDITAÇÕES  

DO PÃO DIÁRIO

Estas meditações  
foram escritas para  

ajudá-lo a experimentar  
a paz que Cristo pode  
trazer para a sua vida.

Oramos para que  
você encontre a verdadeira  

alegria em Jesus Cristo.



DIA o GÁLATAS 4:4,5

…quando chegou o tempo certo, Deus enviou seu 
Filho, nascido de uma mulher e sob a lei. Assim o fez 
para resgatar a nós que estávamos sob a lei.

ANTES E DEPOIS

Minha esposa, Marlene, e eu gostamos de assistir a programas 
sobre reformas e decorações de casas. Gostamos de aprender 
com os especialistas, pois eles transformam um espaço sem 

graça em algo novo e agradável. Mas há um problema em todo esse 
aprendizado: precisamos entender o “antes” da antiga casa para 
podermos apreciar o que vem “depois”.

De maneiras infinitamente mais importantes, isso também se 
aplica à história do Natal. Quando a contamos, tendemos a começar 
“pelo fim”. Celebramos a chegada do menino Jesus — o que é maravi-
lhoso —, porém esquecemos que Ele teve que sair do Seu lar celestial 
para vir onde nós estamos. Não refletimos sobre o que houve antes e 
o que Ele teve que deixar para trás. O eterno Filho de Deus deixou a 
presença do Pai para se tornar aquele bebê indefeso.

Lemos que: “…quando chegou o tempo certo, Deus enviou seu 
Filho, nascido de uma mulher e sob a lei. Assim o fez para resgatar a 
nós que estávamos sob a lei” (GÁLATAS 4:4,5). A palavra-chave aqui é 
“enviou”. Jesus foi enviado para cá vindo de outro lugar, o lugar em 
que Ele viveu por toda a eternidade passada. O fato de Ele deixar esse 
lugar e chegar a este demonstra como somos profundamente amados. 
E esse é o amor que celebramos ao comemorarmos o nascimento do 
Eterno em forma humana.

O que você imagina quando pensa no que Jesus desistiu  
para vir ao nosso planeta? Por que você acha que Ele fez isso?

Jesus, não podemos te agradecer o suficiente por escolheres  
visitar as Tuas criaturas na forma de um bebê humano.  

Ajuda-nos a nunca esquecer o propósito do Teu amor por nós.



LEITURA BÍBLICA DE HOJE  |  GÁLATAS 4:4-7

4 Mas, quando chegou o tempo certo, Deus enviou seu 
Filho, nascido de uma mulher e sob a lei. 5 Assim o fez para 
resgatar a nós que estávamos sob a lei, a fim de nos adotar 
como seus filhos. 6 E, porque nós somos seus filhos, Deus 
enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, e por meio 

dele clamamos: “Aba, Pai”. 7 Agora você já não é escravo, mas 
filho de Deus. E, uma vez que é filho, Deus o tornou herdeiro dele.



DIA o  1 JOÃO 4:14

…o Pai enviou seu Filho para ser  
o Salvador do mundo.

ONDE TUDO COMEÇOU

Talvez você se lembre das palavras desta clássica canção de 
Natal que expressa admiração pelo nascimento de Jesus: “Tu 
deixaste, Jesus, o Teu reino de luz, e baixaste a este mundo 

tão vil; Um presépio, em Belém, tu, Jesus Sumo Bem, escolheste por 
berço infantil” (CC 31).

Essa canção, já desgastada pelo tempo, retém o seu valor ao longo 
dos anos. Jesus teve que deixar o Seu Lar celestial para vir entre nós, e 
sobre isso o apóstolo Paulo escreveu: “Tenham a mesma atitude 
demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou 
que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar” (FILIPENSES 2:5,6). 
O tema “de sair e vir” está nas palavras iniciais do evangelho de João: 
“No princípio, aquele que é a Palavra já existia. A Palavra estava com 
Deus, e a Palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus” (JOÃO 1:1,2).

Isso demonstra como somos plenamente amados: o Filho não 
estava apenas disposto a nos salvar de nós mesmos e de nossos peca-
dos, mas também o Pai estava disposto a enviá-lo para cumprir esse 
propósito eterno. O que mais poderia ser dito sobre a maravilha do 
amor divino do que isto: “O Pai enviou seu Filho para ser o Salvador 
do mundo” (1 JOÃO 4:14).

O Natal foi chamado de “a estação do amor”. É verdade, pois nele 
celebramos o imenso amor de Jesus.

De que modo os humildes começos de Cristo o impactam?  
Como isso pode influenciar suas celebrações de Natal este ano?

Pai Celestial, obrigado por teres enviado  
o Teu Filho a este mundo — por nós!



LEITURA BÍBLICA DE HOJE  |  FILIPENSES 2: 3-11

3 Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. 
Sejam humildes e considerem os outros mais importantes 
que vocês. 4 Não procurem apenas os próprios interesses, 
mas preocupem-se também com os interesses alheios. 
5 Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus 

6 Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse 
algo a que devesse se apegar. 7 Em vez disso, esvaziou a si mesmo; 
assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. 
Quando veio em forma humana, 8 humilhou-se e foi obediente 
até a morte, e morte de cruz. 9 Por isso Deus o elevou ao lugar 
de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos 
os nomes, 10 para que, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, 
nos céus, na terra e debaixo da terra, 11 e toda língua declare que 
Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus, o Pai.



DIA oMARCOS 10:45

Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser 
servido, mas para servir e dar sua vida em resgate 
por muitos.

O CORAÇÃO DE UM SERVO

De tempos em tempos, o rei Jaime V da Escócia (1512–42) deixava 
de lado suas vestes reais para vestir as roupas de um plebeu. 
Por que ele fazia isso? Para passear livremente entre o povo. Ele 

queria entender a vida fora do castelo e vivê-la por breves períodos entre 
os seus súditos. Essa era a prática de um ato intencional de humildade 
quando o rei entrava num mundo muito diferente daquele que o seu 
status merecia.

Mas Jesus fez muito mais. Embora sendo o próprio Deus, Jesus veio 
a este mundo e assumiu identidade de servo. Paulo escreveu que 
Cristo “esvaziou a si mesmo; assumiu a posição de escravo e nasceu 
como ser humano. Quando veio em forma humana” (FILIPENSES 2:7).

Quando Jesus ceou a refeição da Páscoa com os Seus discípulos na 
noite anterior à Sua provação e crucificação, Ele nos demonstrou isso 
claramente. João nos diz que Jesus “levantou-se da mesa, tirou a capa 
e enrolou uma toalha na cintura” (JOÃO 13:4). Em seguida, Ele lavou os 
pés sujos dos Seus discípulos.

Esse ato humilde valida o que Cristo afirma sobre a Sua missão: 
“Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para 
servir e dar sua vida em resgate por muitos” (MARCOS 10:45). Então, por 
que nos surpreendemos por Ele pegar uma bacia e uma toalha para 
lavar os pés dos discípulos? Jesus nos mostrou a essência do coração 
do Rei que serve.

Como você reage ao exemplo de Jesus  
de servir aos outros e como servir a alguém hoje?

Amado Salvador, sentimo-nos constrangidos  
pelo Teu exemplo de humildade ao servir. Ajuda-nos a  

demonstrar o Teu exemplo em nossa vida hoje.



LEITURA BÍBLICA DE HOJE  |  JOÃO 13:1-11

1 Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado 
sua hora de deixar este mundo e voltar para o Pai. Ele tinha 
amado seus discípulos durante seu ministério na terra, e 
os amou até o fim. 2 Estava na hora do jantar, e o diabo já 
havia instigado Judas, filho de Simão Iscariotes, a trair Jesus. 

3 Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas 
e que viera de Deus e voltaria para Deus. 4 Assim, levantou-se 
da mesa, tirou a capa e enrolou uma toalha na cintura. 5 Depois, 
derramou água numa bacia e começou a lavar os pés de seus 
discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. 
6 Quando Jesus chegou a Simão Pedro, este lhe disse: “O Senhor 
vai lavar os meus pés?”. 7 Jesus respondeu: “Você não entende 
agora o que estou fazendo, mas algum dia entenderá”. 8 “Lavar os 
meus pés? De jeito nenhum!”, protestou Pedro. Jesus respondeu: 
“Se eu não os lavar, você não terá comunhão comigo”. 9 Simão 
Pedro exclamou: “Senhor, então lave também minhas mãos e 
minha cabeça, e não somente os pés!”. 10 Jesus respondeu: “A 
pessoa que tomou banho completo só precisa lavar os pés para 
ficar totalmente limpa. E vocês estão limpos, mas nem todos”. 
11 Pois Jesus sabia quem o trairia. Foi a isso que se referiu quando 
disse: “Nem todos vocês estão limpos”.



“Eu sou a luz do mundo.  
Se vocês me seguirem,  
não andarão no escuro,  
pois terão a luz da vida”.

João 8:12

“Vejam! A virgem ficará grávida! 
Ela dará à luz um filho, 
e o chamarão Emanuel,
que significa ‘Deus conosco’”.

Mateus 1:23





DIA o JOÃO 17:4

Eu te glorifiquei aqui na terra, completando  
a obra que me deste para realizar.

GLÓRIA

O filme Tempo de Glória, 1990, celebra as primeiras unidades 
de soldados afro-americanos a servir no Exército dos Esta-
dos Unidos. Relembra histórias brilhantes baseadas em 

fatos históricos da Guerra Civil, mas, no final, quase todos os persona-
gens principais morrem. Há glória pela morte em combate?

Nos esportes, às vezes vemos o atleta tentar o quase impossível, 
por exemplo: quando um defensor dá o seu máximo em determinado 
momento, dizemos: “Está buscando a glória”. Glória por fama e 
aplausos?

No caminho ao Getsêmani, na noite anterior à cruz, Jesus orou: 
“Eu te glorifiquei aqui na terra, completando a obra que me deste 
para realizar. Agora, Pai, glorifica-me e leva-me para junto de ti, para 
a glória que tive a teu lado antes do princípio do mundo” (JOÃO 17:4,5). 
Pelo que Jesus orava? A palavra que Ele teria usado para “glória” é 
kabod, que significa essencialmente “gravitas, no sentido de dignidade” 
e descreve uma pessoa que personifica “sabedoria, equilíbrio, estabili-
dade, paciência, imparcialidade, nobreza”. Dito de outra maneira, uma 
pessoa kabod possui em si o que há de melhor e mais importante.

A Pessoa mais significativa, substancial e gloriosa de toda a eterni-
dade deixou de lado toda a “dignidade” ou glória, para nos redimir. E 
agora, completada essa missão, restaurou totalmente a Sua dignidade.

Nós o gloriamos por Sua obediência à perfeita vontade e plano de 
Seu Pai!

Como você define a palavra glória?  
Jesus incorporou a definição mais completa de glória?

Pai, é da nossa natureza buscar a glória para nós mesmos,  
mas essa é uma visão distorcida do que é a glória e para que serve. 

Perdoa-nos e ajuda-nos a dar-te a glória devida ao Teu nome.



LEITURA BÍBLICA DE HOJE  |  JOÃO 17:1-8

1 Depois de dizer todas essas coisas, Jesus olhou para o 
céu e orou: “Pai, chegou a hora. Glorifica teu Filho, para 
que ele te glorifique, 2 pois tu lhe deste autoridade sobre 
toda a humanidade. Ele concede vida eterna a cada um 
daqueles que lhe deste. 3 E a vida eterna é isto: conhecer a 

ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste ao 
mundo. 4 Eu te glorifiquei aqui na terra, completando a obra que 
me deste para realizar. 5 Agora, Pai, glorifica-me e leva-me para 
junto de ti, para a glória que tive a teu lado antes do princípio do 
mundo. 6 “Eu revelei teu nome àqueles que me deste do mundo. 
Eles sempre foram teus. Tu os deste a mim, e eles obedeceram à 
tua palavra. 7 Agora eles sabem que tudo que eu tenho vem de ti, 
8 pois lhes transmiti a mensagem que me deste. Eles a aceitaram 
e sabem que eu vim de ti, e creem que tu me enviaste. 



DIA o JOÃO 17:26

Eu revelei teu nome a eles.

MISSÃO IMPOSSÍVEL

Na série de filmes Missão Impossível, o agente Ethan Hunt 
sempre recebe uma tarefa aparentemente intransponível. O 
desafio é apresentado com esta dura opção: “Sua missão, se 

você decidir aceitá-la…”. É claro que o destino de milhões geralmente 
está em jogo, e o drama nos mantém grudados em nossos assentos.

Jesus embarcou numa missão onde o destino do mundo estava 
realmente em jogo. Ele compartilhou essa missão com Seu Pai desde o 
princípio. Pouco antes da provação que o levou à cruz, Jesus orou: “Eu 
revelei teu nome [Deus, o Pai] a eles, e continuarei a fazê-lo. Então teu 
amor por mim estará neles, e eu estarei neles” (JOÃO 17:26).

A missão compartilhada do Pai e do Filho era perdoar, restaurar e 
transformar toda a raça humana. Nós, os seres criados à própria ima-
gem de Deus, rebelamo-nos contra Seus bons propósitos e perdemos 
a glória de Sua presença. Jesus veio para que pudéssemos conhecer e 
experimentar novamente o amor daquele que é o Amor — Deus.

Não foi um gesto vazio, nem palavras vazias. No momento em que 
Jesus orou pela missão que compartilhava com Seu Pai, Ele caminhava 
para a cruz para cumpri-la. E podemos nos alegrar em Sua morte e 
ressurreição. Missão cumprida!

Por que você acha que Deus queria resgatar  
e restaurar a Sua criação? Ao considerar a aceitação  

de Jesus por essa “missão impossível”,  
como você reage à abrangência do Seu amor por nós?

Nosso Deus e Pai, jamais compreenderemos as  
dimensões do Teu grande amor por nós, mas, nesta época de Natal,  

ajuda-nos a apreciar o Teu amor ainda mais.



LEITURA BÍBLICA DE HOJE  |  JOÃO 17:20-26

20 “Não te peço apenas por estes discípulos, mas 
também por todos que crerão em mim por meio da 
mensagem deles. 21 Minha oração é que todos eles sejam 
um, como nós somos um, como tu estás em mim, Pai, e eu 
estou em ti. Que eles estejam em nós, para que o mundo 

creia que tu me enviaste. 22 “Eu dei a eles a glória que tu me 
deste, para que sejam um, como nós somos um. 23 Eu estou neles 
e tu estás em mim. Que eles experimentem unidade perfeita, 
para que todo o mundo saiba que tu me enviaste e que os amas 
tanto quanto me amas 24 Pai, quero que os que me deste estejam 
comigo onde estou. Então eles verão toda a glória que me deste, 
porque me amaste antes mesmo do princípio do mundo. 25 “Pai 
justo, o mundo não te conhece, mas eu te conheço; e estes 
discípulos sabem que tu me enviaste. 26 Eu revelei teu nome a 
eles, e continuarei a fazê-lo. Então teu amor por mim estará neles, 
e eu estarei neles”.





“Graças a Deus por essa  
dádiva tão maravilhosa  
que nem as palavras  
conseguem expressar!”

2 Coríntios 9:15

“Venham a mim  
todos vocês que estão  
cansados e sobrecarregados...”

Mateus 11:28



DIA o ATOS 2:24

Mas Deus o ressuscitou, libertando-o  
dos horrores da morte, pois ela não pôde  
mantê-lo sob seu domínio.

NOSSO DESTINO PODEROSO

Em Romeu e Julieta, de William Shakespeare, dois amantes de 
famílias rivais se atraem. Mas os eventos conspiram contra 
eles: primeiro inspiram seu amor e sua consumação secreta, e 

depois os coagem a tirar suas vidas em vez de suportar o ódio mútuo 
entre suas famílias.

No final, o príncipe Escalus lamenta a perda desses jovens e a con-
tenda que os levou ao fim indesejado. “Veja que flagelo é causado por 
seu ódio”, diz ele às famílias. Um destino trágico. O que é o destino? É 
a sensação de que algo, resultado, consequência ou evento é inevitá-
vel porque, de alguma forma, foi predeterminado.

Ninguém jamais caminhou nesta Terra com o destino mais precisa-
mente definido do que o próprio Jesus. No dia da festa de Pentecostes, 
semanas após a ressurreição de Cristo e poucos dias após Seu retorno 
ao Pai celestial, Pedro disse: “Ele foi entregue conforme o plano prees-
tabelecido por Deus e seu conhecimento prévio daquilo que acontece-
ria. Com a ajuda de gentios que desconheciam a lei, vocês o pregaram 
na cruz e o mataram” (ATOS 2:23).

Esse destino — “plano preestabelecido por Deus e seu conheci-
mento prévio” — tornou possível que o nosso destino fosse transfor-
mado numa vida que vale a pena no presente e na eternidade em Sua 
presença. Um destino de contentamento definido pelo amor!

Deus o incluiu em Seu plano eterno,  
portanto, como você deseja relacionar-se com Ele?  

Saber isso o ajuda a moldar a sua vida?

Quem sou eu, Pai, para me encorajares? E ainda assim,  
tu o fazes! Obrigado pelos planos que tens  

para a minha vida e por me moldares com o Teu amor.



LEITURA BÍBLICA DE HOJE  |  ATOS 2:14-28

14 Então Pedro deu um passo à frente com os onze 
apóstolos e dirigiu-se em alta voz à multidão: “Ouçam 
com atenção, todos vocês, povo da Judeia e habitantes 
de Jerusalém! Escutem o que lhes digo! 15 Estas pessoas 
não estão bêbadas, como alguns de vocês pensam, pois 

são apenas nove horas da manhã. 16 Pelo contrário! O que 
vocês estão vendo foi predito há tempos pelo profeta Joel: 
17 ‘Nos últimos dias’, disse Deus, ‘derramarei meu Espírito sobre 
todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão; os 
jovens terão visões, e os velhos terão sonhos. 18 Naqueles dias, 
derramarei meu Espírito até mesmo sobre servos e servas, e 
eles profetizarão. 19 Farei maravilhas em cima, no céu, e sinais 
embaixo, na terra: sangue e fogo, e nuvens de fumaça. 20 O sol se 
escurecerá, e a lua se tornará vermelha como sangue, antes que 
chegue o grande e glorioso dia do Senhor. 21 Mas todo aquele 
que invocar o nome do Senhor será salvo’. 22 “Povo de Israel, 
escute! Deus aprovou publicamente Jesus, o nazareno, ao realizar 
milagres, maravilhas e sinais por meio dele, como vocês bem 
sabem. 23 Ele foi entregue conforme o plano preestabelecido por 
Deus e seu conhecimento prévio daquilo que aconteceria. Com 
a ajuda de gentios que desconheciam a lei, vocês o pregaram na 
cruz e o mataram. 24 Mas Deus o ressuscitou, libertando-o dos 
horrores da morte, pois ela não pôde mantê-lo sob seu domínio. 
25 A respeito dele disse o rei Davi: ‘Vejo que o Senhor está sempre 
comigo; não serei abalado, pois ele está à minha direita. 26 Não é 
de admirar que meu coração esteja alegre e que minha língua o 
louve; meu corpo repousa em esperança. 27 Pois tu não deixarás 
minha alma entre os mortos, nem permitirás que o teu Santo 
apodreça no túmulo. 28 Tu me mostraste o caminho da vida, e me 
encherás com a alegria de tua presença’.



DIA o ATOS 2:32

Foi esse Jesus que Deus ressuscitou,  
e todos nós somos testemunhas disso.

A MAIOR HISTÓRIA

Quando eu era garoto, vi o filme A maior história de todos os 
tempos, uma recontagem cinematográfica da vida de Cristo. 
O filme exibia um elenco de estrelas que incluía Charlton  

Heston, como João Batista, David McCallum, como Judas Iscariotes, 
John Wayne, como o centurião na cruz, e Max von Sydow, como Jesus. 
O filme era fantástico e bíblico, uma tentativa do cineasta de transmitir 
essa história épica.

É muito significativo que a “maior história” inclua a cruz. E, embora 
muitas vezes não pensemos dessa maneira, o discípulo Pedro foi o 
primeiro a contá-la claramente. Ao falar com a multidão reunida 
naquele dia de Pentecostes, Pedro conhecia de antemão o milagre 
da nova vida em Jesus. Ele havia experimentado isso, não apenas 
sendo transformado de pescador em discípulo. Ele experimentou o 
poder transformador do perdão do Messias a quem ele negou, mas que 
o restaurou e o comissionou a contar a melhor história (JOÃO 21:15-19).

Ernest Hemingway escreveu que toda história verdadeira termina 
em morte, mas isso não acontece na história de Jesus. Pedro, diante da 
multidão naquele dia, proclamou as boas-novas: “Deus ressuscitou, e 
todos nós somos testemunhas disso” (ATOS 2:32).

Essa é a maior história de todos os tempos porque concede-nos a 
vida eterna com o nosso Criador!

O que diferencia a história de Jesus de todas as outras?  
Como você pode compartilhar essa história?

Jesus, ao celebrar a história do Teu nascimento  
neste Natal, ajuda-me a compartilhá-la com outras pessoas.  

Muito obrigado por me tornares parte da Tua história!



LEITURA BÍBLICA DE HOJE  |  ATOS 2:29-35

29 “Irmãos, permitam-me dizer com toda convicção que 
o patriarca Davi não estava se referindo a si mesmo, pois 
ele morreu e foi sepultado, e seu túmulo ainda está aqui, 
entre nós. 30 Mas ele era profeta e sabia que Deus havia 
prometido sob juramento que um de seus descendentes 

se sentaria em seu trono. 31 Davi estava olhando para o futuro 
e falando da ressurreição do Cristo, que não foi deixado entre 
os mortos nem seu corpo apodreceu no túmulo. 32 “Foi esse 
Jesus que Deus ressuscitou, e todos nós somos testemunhas 
disso. 33 Ele foi exaltado ao lugar de honra, à direita de Deus. E, 
conforme havia prometido, o Pai lhe deu o Espírito Santo, que ele 
derramou sobre nós, como vocês estão vendo e ouvindo hoje. 
34 Pois Davi não subiu ao céu e, no entanto, disse: ‘O Senhor disse 
ao meu Senhor: Sente-se no lugar de honra à minha direita, 35 até 
que eu humilhe seus inimigos e os ponha debaixo de seus pés’.



DIA o JOÃO 1:4

Aquele que é a Palavra possuía a vida,  
e a sua vida trouxe luz a todos.

IMAGINAÇÃO

Steve Bly era um amigo supercriativo e com talento especial 
para escrever ficção cristã do velho oeste. Ele criava persona-
gens e histórias que eram, ao mesmo tempo, incríveis, mas 

totalmente críveis. Uma das coisas divertidas que fazia era incluir seus 
amigos em suas histórias, e eu fui um deles! Bly contou uma divertida 
história do policial, “O velho Bill Crowder”, perseguindo bandidos num 
desfiladeiro onde foi preso e morto a tiros pelos malfeitores. A facili-
dade e a imaginação com as quais ele criava suas histórias do nada 
sempre me surpreendiam. Bons escritores dão “vida” à ficção, mas 
não a criam do nada. Eles usam a imaginação dada por Deus para 
inventar seus personagens.

Jesus, por outro lado, pegou o nada e o transformou em tudo. Em 
poderosas palavras que lembram o primeiro versículo bíblico, João, o 
discípulo, escreveu: “No princípio, aquele que é a Palavra [Jesus] já exis-
tia. A Palavra estava com Deus, e a Palavra era Deus. Ele existia no 
princípio com Deus. Por meio dele Deus criou todas as coisas, e sem ele 
nada foi criado” (JOÃO 1:1-3).

Aquele que determinou a criação do Universo a partir da Sua própria 
imaginação veio morrer em uma cruz para redimir e restaurar Sua cria-
ção. Aquele que nos criou também nos ama e se entregou por nós. 
Imagine isso!

De que maneira você vê Deus através  
de Sua criação? Como demonstrar  

sua gratidão a Ele por criá-lo, resgatá-lo e o amar?

Pai celeste, surpreendo-me ao pensar em como  
me imaginaste e me trouxeste à existência. Quanto amor  

demonstraste ao planejar minha jornada à plenitude contigo!



LEITURA BÍBLICA DE HOJE  |  JOÃO 1:1-14

1 No princípio, aquele que é a Palavra já existia. A Palavra 
estava com Deus, e a Palavra era Deus. 2 Ele existia no 
princípio com Deus. 3 Por meio dele Deus criou todas as 
coisas, e sem ele nada foi criado. 4 Aquele que é a Palavra 
possuía a vida, e sua vida trouxe luz a todos. 5 A luz brilha na 

escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. 6 Deus enviou 
um homem chamado João 7 para falar a respeito da luz, a fim 
de que, por meio de seu testemunho, todos cressem. 8 Ele não 
era a luz, mas veio para falar da luz. 9 Aquele que é a verdadeira 
luz, que ilumina a todos, estava chegando ao mundo. 10 Veio ao 
mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. 11 Veio a 
seu próprio povo, e eles o rejeitaram. 12 Mas, a todos que creram 
nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de 
13 Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como 
resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de 
Deus. 14 Assim, a Palavra se tornou ser humano, carne e osso, e 
habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade. E vimos sua 
glória, a glória do Filho único do Pai.



DIA o LUCAS 1:28

Alegre-se, mulher favorecida!  
O Senhor está com você!

CHEGADAS IMINENTES

Nossa família se reuniu para uma refeição e encontro familiar. 
Marcos, nosso filho mais novo, chegou cedo com a esposa e 
informou sua mãe que queria orar pela refeição. Marcos nos 

surpreendeu porque geralmente ele é bem quieto. Logo descobrimos 
o porquê do pedido. Ao começar a orar, sua voz embargou. Primeiro, 
ele agradeceu a Deus por sua esposa e pelas oportunidades que o 
Senhor lhes proporcionava. Na sequência, ele agradeceu pelo bebê 
que nasceria nos próximos meses. E, dessa maneira eles anunciaram a 
chegada iminente de nosso neto!

Entre os últimos eventos antes da chegada do Filho de Deus ao 
planeta Terra, dois bebês foram anunciados. Primeiro, um anjo disse 
a um pai idoso que ele e sua esposa, também em idade avançada, 
teriam um filho que se tornaria o precursor do Messias (LUCAS 1:5-23). Na 
mesma ocasião, uma jovem virgem foi comunicada de que daria à luz 
o Messias. O anjo Gabriel disse a ela: “Não tenha medo, Maria […], pois 
você encontrou favor diante de Deus. Ficará grávida e dará à luz um 
filho, e o chamará Jesus” (VV.30-31).

O Deus das maravilhas trouxe o Seu Filho ao mundo anunciando o 
impossível para um casal muito idoso e a uma mulher jovem demais. 
Que declarações surpreendentes! Ele estava enviando o Seu Filho 
a todos.

O que lhe parece “impossível” hoje?  
Como você confiará as suas  

impossibilidades no Deus que faz milagres?

Deus maravilhoso, tantas coisas nesta vida nos  
bloqueiam e querem nos convencer a ver derrotas e desespero.  

Que as vejamos como oportunidades de  
confiar em ti, pois nos concedeste o milagre do Natal!



LEITURA BÍBLICA DE HOJE  |  LUCAS 1:26-38

26 No sexto mês da gestação de Isabel, Deus enviou o anjo 
Gabriel a Nazaré, uma cidade da Galileia, 27 a uma virgem 
de nome Maria. Ela estava prometida em casamento a um 
homem chamado José, descendente do rei Davi. 28 Gabriel 
apareceu a ela e lhe disse: “Alegre-se, mulher favorecida! 

O Senhor está com você!”. 29 Confusa, Maria tentou imaginar o 
que o anjo quis dizer. 30 “Não tenha medo, Maria”, disse o anjo, 
“pois você encontrou favor diante de Deus. 31 Ficará grávida e 
dará à luz um filho, e o chamará Jesus. 32 Ele será grande, e será 
chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de 
seu antepassado Davi, 33 e ele reinará sobre Israel para sempre; 
seu reino jamais terá fim!” 34 Maria perguntou ao anjo: “Como 
isso acontecerá? Eu sou virgem!”. 35 O anjo respondeu: “O 
Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá 
com sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo, e 
será chamado Filho de Deus. 36 Além disso, sua parenta, Isabel, 
ficou grávida em idade avançada. As pessoas diziam que ela 
era estéril, mas ela concebeu um filho e está no sexto mês de 
gestação. 37 Pois nada é impossível para Deus”. 38 Maria disse: 
“Sou serva do Senhor. Que aconteça comigo tudo que foi dito a 
meu respeito”. E o anjo a deixou.



DIA o LUCAS 2:12

Vocês o reconhecerão por este sinal:  
encontrarão o bebê enrolado em faixas de pano, 
deitado numa manjedoura.

A HISTÓRIA NA MANJEDOURA

Martinho Lutero, o reformador alemão que virou o mundo 
religioso de cabeça para baixo, foi corajoso e, ao mesmo 
tempo, complexo. Escancarou o poder a ponto de deixar sua 

geração desconfortável, porém, posicionou-se com muita sabedoria. 
Sobre o Antigo Testamento, disse: “Nele, vocês encontrarão as faixas de 
pano e a manjedoura sobre a qual Cristo dorme, e que os anjos indica-
ram aos pastores. Esses panos são simples e humildes, mas o precioso 
tesouro é Cristo que está envolto neles”.

A maravilha não é simplesmente essas Escrituras terem sido inspira-
das por Deus, mas também o olhar de Lutero pairar no Cristo nelas 
revelado. Como escreveu Sally Lloyd-Jones: “Toda história sussurra o 
nome dele”.

Na verdade, essa ideia aparentemente nova foi o assunto do pri-
meiro estudo bíblico pós-ressurreição. No dia da ressurreição, Jesus 
conversou com dois discípulos no caminho de Emaús. “…Jesus os condu-
ziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as 
Escrituras diziam a respeito dele” (LUCAS 24:27).

Que maravilha nos foi dada na Bíblia! O Antigo Testamento traz o 
fundamento e as matérias-primas para as boas-novas do Salvador que 
definem o Novo Testamento. Poesia e profecia. Lei e história. Elas nar-
ram a história de sua época, e desde aquele tempo as Escrituras já pre-
nunciavam Jesus.

Como você classificaria a sua compreensão da grande história  
de Deus, a Bíblia? Que pequenas mudanças você precisa 

implementar em seu estudo bíblico para entendê-la melhor?

Deus, preciso da sabedoria e orientação do Teu Espírito,  
especialmente no que se refere a amar e entender a história de Jesus 

revelada na Bíblia. Obrigado por este tesouro maravilhoso.



LEITURA BÍBLICA DE HOJE  |  LUCAS 24:13-27

13 Naquele mesmo dia, dois dos seguidores de Jesus 
caminhavam para o povoado de Emaús, a onze quilômetros 
de Jerusalém. 14 No caminho, falavam a respeito de 
tudo que havia acontecido. 15 Enquanto conversavam 
e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a 

andar com eles. 16 Os olhos deles, porém, estavam como que 
impedidos de reconhecê-lo. 17 Jesus lhes perguntou: “Sobre o 
que vocês tanto debatem enquanto caminham?”. Eles pararam, 
com o rosto entristecido. 18 Então um deles, chamado Cleopas, 
respondeu: “Você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não 
sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias”. 19 “Que 
coisas?”, perguntou Jesus. “As coisas que aconteceram com Jesus 
de Nazaré”, responderam eles. “Ele era um profeta de palavras 
e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. 20 Mas 
os principais sacerdotes e outros líderes religiosos o entregaram 
para que fosse condenado à morte e o crucificaram. 21 Tínhamos 
esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Isso tudo 
aconteceu há três dias. 22 “Algumas mulheres de nosso grupo 
foram até seu túmulo hoje bem cedo e voltaram contando uma 
história surpreendente. 23 Disseram que o corpo havia sumido e 
que viram anjos que lhes disseram que Jesus está vivo. 24 Alguns 
homens de nosso grupo correram até lá para ver e, de fato, tudo 
estava como as mulheres disseram, mas não o viram.” 25 Então 
Jesus lhes disse: “Como vocês são tolos! Como custam a entender 
o que os profetas registraram nas Escrituras! 26 Não percebem 
que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de 
entrar em sua glória?”. 27 Então Jesus os conduziu por todos os 
escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as Escrituras 
diziam a respeito dele.



E assim chegamos ao Natal — a época mais maravi-
lhosa do ano. Entretanto, o Natal não é apenas 
a celebração de uma ocorrência noturna ou a 

comemoração de uma intervenção repentina. Não, a chegada 
do Messias Jesus celebra a eternidade em formação. Jesus 
veio a nós e por nós “quando chegou o tempo certo” 
(GÁLATAS 4:4).

Que maravilhoso refletir sobre isso! O Único atemporal, 
que por toda a eternidade sempre existiu fora do reino tem-
poral, entrou no nosso tempo para nos trazer a eternidade!

Essa é a paz e a promessa do Natal! Não é um ponto da 
linha do tempo; é a própria linha! A história remonta ao pas-
sado da eternidade para demonstrar os planos e propósitos 

A ÉPOCA mais
MARAVILHOSA 

do ANO

CONCLUSÃO



do Pai e do Filho. Ela passa pelo tempo até a cruz e a ressurreição e se 
estende à eternidade futura.

Como vimos, Jesus veio em uma missão — uma missão de resgate. 
A declaração de Paulo assim a explica: “Mas, quando chegou o tempo 
certo, Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher e sob a lei. Assim 
o fez para resgatar a nós que estávamos sob a lei, a fim de nos adotar 
como seus filhos” (GÁLATAS 4:4-5).

Essa missão de resgate foi a expressão máxima do amor e da preo-
cupação de Deus por um mundo despedaçado e rebelde — com pes-
soas como nós. Foi o supremo e último desejo de Deus de nos 
restaurar a si mesmo e nos levar para casa. 

O mais famoso versículo da Bíblia é um convite divino: “Porque 
Deus amou tanto o mundo que deu 
seu Filho único, para que todo o que 
nele crer não pereça, mas tenha a 
vida eterna” (JOÃO 3:16).

Como? A história da Páscoa com-
pleta a história do Natal, pois, atra-
vés da morte e ressurreição de Jesus, temos uma vida significativa 
agora e a vida eterna na casa do Pai. Essa é a real e verdadeira história 
do Natal e durará eternamente. 

Nós o convidamos a depositar a sua confiança em Jesus Cristo ainda 
hoje, para que o seu Natal seja o mais maravilhoso de todos os natais.

A chegada 
do Messias Jesus 
celebra a eternidade 
em formação.



1 Naqueles dias, o imperador Augusto decretou um 
recenseamento em todo o império romano. 2 (Esse foi o 
primeiro recenseamento realizado quando Quirino era 
governador da Síria.) 3 Todos voltaram à cidade de origem 

para se registrar. 4 Por ser descendente do rei Davi, José viajou da 
cidade de Nazaré da Galileia para Belém, na Judeia, terra natal de 
Davi, 5 levando consigo Maria, sua noiva, que estava grávida. 6 E, 
estando eles ali, chegou a hora de nascer o bebê. 7 Ela deu à luz seu 
primeiro filho, um menino. Envolveu-o em faixas de pano e deitou-o 
numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. 
8 Naquela noite, havia alguns pastores nos campos próximos, 
vigiando rebanhos de ovelhas. 9 De repente, um anjo do Senhor 
apareceu entre eles, e o brilho da glória do Senhor os cercou. 
Ficaram aterrorizados, 10 mas o anjo lhes disse: “Não tenham 
medo! Trago boas notícias, que darão grande alegria a todo o povo 
11 Hoje em Belém, a cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, 
o Senhor! 12 Vocês o reconhecerão por este sinal: encontrarão o 
bebê enrolado em faixas de pano, deitado numa manjedoura”. 
13 De repente, juntou-se ao anjo uma grande multidão do exército 
celestial, louvando a Deus e dizendo:

14 “Glória a Deus nos mais altos céus, e paz na terra àqueles de 
que Deus se agrada!”.

15 Quando os anjos voltaram para o céu, os pastores disseram uns 
aos outros: “Vamos a Belém para ver esse acontecimento que o 
Senhor nos anunciou”. 16 Indo depressa ao povoado, encontraram 
Maria e José, e lá estava o bebê, deitado na manjedoura. 17 Depois 
de o verem, os pastores contaram a todos o que o anjo tinha dito a 
respeito da criança, 18 e todos que ouviam a história dos pastores 
ficavam admirados. 19 Maria, porém, guardava todas essas coisas no 
coração e refletia sobre elas. 20 Os pastores voltaram, glorificando 
e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido. Tudo 
aconteceu como o anjo lhes havia anunciado.
 LUCAS 2:1–20

A HISTÓRIA


