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"Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para 
sermos santos e irrepreensíveis em sua presença." (Ef 1:4). Peça 

a Deus que lhe capacite, em todas as oportunidades ao longo do mês de 
dezembro, a proclamar o real sentido do natal! Agradeça a Deus em 
oração pelo favor imerecido da vida eterna que Ele nos concedeu.

Dia 1 O Natal é a sublime mensagem do amor de Deus por nós. Deus 
fala que nos ama, e Deus demonstrou que nos ama. "Porque 

Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho Unigênito, para que todo o 
que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna." (Jo 3: 16). Que tal 
usar essa semana para demonstrar, em palavras e atitudes, o seu amor 
pelos seus amigos e parentes mais próximos?

"Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação: Cristo 
Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos 

quais eu sou o pior." (1Tm 1: 15). Adore ao Senhor por nos ter 
resgatado do mundo perdido por meio de Cristo, o nosso 
Salvador. Peça a Deus que traga a sua memória pessoas 
para as quais você deva compartilhar o evangelho neste 
mês.

"Mas para os que foram chamados, tanto 
judeus como gregos, Cristo é o poder de 

Deus e a sabedoria de Deus." (1Co 1: 24). Louve 
ao Senhor pela graça e pelo poder manifestos 
em Cristo Jesus para nos redimir. 

Dia 2

"Fé e conhecimento que se funda-
mentam na esperança da vida 

eterna, a qual o Deus que não mente 
prometeu antes dos tempos eternos."
(Tt 1: 2). Agradeça a Deus pela 
esperança na vida eterna por meio 
de Cristo Jesus. Clame para que 
essa verdade lhe capacite a 
buscar viver uma vida santa e 
irrepreensível.

Dia 4

Dia 3

Dia 5

Dia 6

Adore ao Senhor 
porque Ele não 

muda e porque todos 
os Seus atributos estão 

revelados na Palavra. "Eu 
sou o Senhor e não mudo." 

(Mq 3: 6).

Nessa temporada que 
antecede o Natal, ore 

agradecendo ao Senhor pela 
oportunidade de se lembrar da 

divindade de Cristo e da verdade da 
Salvação. "Por isso, sempre terei o 

cuidado de lembrar-lhes estas coisas, se 
bem que vocês já as sabem e estão solida-

mente firmados na verdade que receberam."
(2Pe 1: 12).

Dia 7 “Ainda que eu fale as línguas dos 
homens e dos anjos, se não tiver amor, 

serei como o sino que ressoa ou como o prato que 
retine” (1Co 13.1) Peça a Deus que lhe dê a intencio-

nalidade e a criatividade de demonstrar amor aos seus 
vizinhos que não conhecem à Cristo.

Dia 8

Dia 10

Dia 11
Adore ao Senhor 
porque Ele anunciou 

a vinda do Messias. "Mas tu, 
Belém-Efrata, embora sejas peque-

na entre os clãs de Judá, de ti virá 
para mim aquele que será o governan-

te sobre Israel. Suas origens estão no 
passado distante, em tempos antigos." 

(Mq 5: 2). 

Dia 09 Adore reverentemente ao Senhor 
pelo acesso que temos a Palavra 

de Deus! Admire as profecias da vinda de Cristo 
reveladas no Velho Testamento. "Por isso o Senhor 

mesmo lhes dará um sinal: a virgem ficará grávida e 
dará à luz um filho, e o chamará Emanuel." (Is 7: 14).

Dobre-se em submissa adoração diante do 
Nome de Jesus. 

"Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o 
governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado 

Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, 
Príncipe da Paz." (Is 9: 6).

“... e estai sempre prepa-
rados para responder 
com mansidão e temor a 
qualquer que vos pedir a 
razão da esperança que 
há em vós” (1Pe 3.15) 
Para nós, o natal tem 
sentido ao longo de 
todos os dias das nossas 
vidas! Ore para que Deus 
capacite a todos da sua 
família a ter prontidão e 
disposição para testemu-
nhar Cristo aos incrédu-
los.

Dia 12
Agradeça ao Senhor 
pelo verdadeiro motivo 
do Natal. "Pois o Filho do 
homem veio buscar e 
salvar o que estava 
perdido". (Lc 19: 10).

Orai sem 
cessar.

“
“

Celebrar o 
natal é celebrar 
a esperança que 
só temos em 
Cristo! Não importa 
o que aconteça 
conosco! O sangue 
precioso de Cristo nos 
salvou e nos deu o maior 
presente de todos! Clame 
ao Senhor para que você 
permaneça firmemente nos 
propósitos dEle para sua vida.
"Respondeu Maria: Sou serva 
do Senhor; que aconteça comigo 
conforme a tua palavra." (Lc 1: 38). 

Natal é sobre a boa nova 
do amor de Deus. Louve ao Senhor 
porque estávamos perdidos, mas Jesus veio 
para nos reconciliar com o Pai em harmonia. 
"Pois há um só Deus e um só mediador entre 
Deus e os homens: o homem Cristo Jesus. 
(1Tm 2: 5). 

Peça ao Senhor para que você tenha a 
fé e a coragem de crer e humildemente 

abrir mão de si para que se cumpram os soberanos 
propósitos do Pai, como fez José. "Mas, depois de ter 
pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho 
e disse: "José, filho de Davi, não tema receber Maria como 
sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito 
Santo." (Mt 1: 20).



O Natal é a sublime mensagem do amor de Deus por nós. Deus 
fala que nos ama, e Deus demonstrou que nos ama. "Porque 

Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho Unigênito, para que todo o 
que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna." (Jo 3: 16). Que tal 
usar essa semana para demonstrar, em palavras e atitudes, o seu amor 
pelos seus amigos e parentes mais próximos?

Dia 13

Dia 18

Peça ao Senhor a graça de perseverar em buscá-lo 
de todo o coração e entregue a Ele seus sonhos 

mais íntimos e queridos. "Ao entrarem na casa, viram o 
menino com Maria, sua mãe, e, prostrando-se, o 

adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe 
deram presentes: ouro, incenso e mirra."

(Mt 2: 11).

Dia 14

Busque ao 
Senhor para 

adorá-lo como fizeram os 
Reis Magos. Tenha um 

tempo em família e louve a 
Deus pelo Seu imenso amor. "E 

perguntaram: onde está o 
recém-nascido rei dos judeus? 

Vimos a sua estrela no Oriente e 
viemos adorá-lo." (Mt 2: 2).

Dia 15

Ore fervorosamente para que Deus amplie 
sua fé e creia que Ele está ouvindo as suas 

orações em todas as circunstâncias, como ouviu as 
petições de Zacarias e Isabel. "Zacarias perguntou ao 

anjo: "Como posso ter certeza disso? Sou velho, e minha 
mulher é de idade avançada". O anjo respondeu: "Sou 

Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado 
para lhe transmitir estas boas novas. (Lc 1: 18-19). 

Dia 17

Peça ao Pai perdão por 
resistirmos a dar a Ele o 

lugar mais importante em nossas vidas. "E 
ela deu à luz o seu primogênito. Envolveu-o 

em panos e o colocou numa manjedoura, 
porque não havia lugar para eles na hospeda-

ria." (Lc 2: 7). Quais são as pessoas, sonhos ou 
coisas que tem ocupado o lugar de Cristo no seu 

viver?

Dia 16

Em tudo 
dai graças
“

“
Celebrar o 
natal é celebrar 
a esperança que 
só temos em 
Cristo! Não importa 
o que aconteça 
conosco! O sangue 
precioso de Cristo nos 
salvou e nos deu o maior 
presente de todos! Clame 
ao Senhor para que você 
permaneça firmemente nos 
propósitos dEle para sua vida.
"Respondeu Maria: Sou serva 
do Senhor; que aconteça comigo 
conforme a tua palavra." (Lc 1: 38). 

Dia 19 Natal é sobre a boa nova 
do amor de Deus. Louve ao Senhor 
porque estávamos perdidos, mas Jesus veio 
para nos reconciliar com o Pai em harmonia. 
"Pois há um só Deus e um só mediador entre 
Deus e os homens: o homem Cristo Jesus. 
(1Tm 2: 5). 

Dia 20 Peça ao Senhor para que você tenha a 
fé e a coragem de crer e humildemente 

abrir mão de si para que se cumpram os soberanos 
propósitos do Pai, como fez José. "Mas, depois de ter 
pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho 
e disse: "José, filho de Davi, não tema receber Maria como 
sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito 
Santo." (Mt 1: 20).

Dia 21 Conhecer Jesus de modo pessoal é viver uma vida 
com propósito. Clame ao Senhor para que seus 

pensamentos, intenções e atitudes sejam dignas de um filho 
da Luz. "Todas as coisas foram feitas por intermédio dele; 

sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava 
a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas 

trevas, e as trevas não a derrotaram." (Jo 1: 3-5).

Dia 22Peça a Deus ousadia para você fazer 
das festividades natalinas uma oportu-

nidade de evangelização, compartilhando com 
amigos e familiares a razão da sua fé em Cristo 

Jesus. "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.
(Lc 2: 10-11).



Busque ao 
Senhor para 

adorá-lo como fizeram os 
Reis Magos. Tenha um 

tempo em família e louve a 
Deus pelo Seu imenso amor. "E 

perguntaram: onde está o 
recém-nascido rei dos judeus? 

Vimos a sua estrela no Oriente e 
viemos adorá-lo." (Mt 2: 2).

Peça ao Pai perdão por 
resistirmos a dar a Ele o 

lugar mais importante em nossas vidas. "E 
ela deu à luz o seu primogênito. Envolveu-o 

em panos e o colocou numa manjedoura, 
porque não havia lugar para eles na hospeda-

ria." (Lc 2: 7). Quais são as pessoas, sonhos ou 
coisas que tem ocupado o lugar de Cristo no seu 

viver?

Vinde a mim, 
todos os que 

estais cansados 
e oprimidos, 

e eu vos 
aliviarei.

“

“

Conhecer Jesus de modo pessoal é viver uma vida 
com propósito. Clame ao Senhor para que seus 

pensamentos, intenções e atitudes sejam dignas de um filho 
da Luz. "Todas as coisas foram feitas por intermédio dele; 

sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava 
a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas 

trevas, e as trevas não a derrotaram." (Jo 1: 3-5).

Dia 23

Dia 24

João, ainda no ventre de Isabel, pulou de alegria
na presença do Salvador. Em oração, alegre-se

também pela presença do Senhor em sua vida! "Logo que a sua 
saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu 
ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquela que creu que se cumprirá 
aquilo que o Senhor lhe disse!" (Lc 1: 44-45). Tenha um tempo em 
família, compartilhem a forma como vocês tem percebido o agir de 
Deus e as respostas de oração em suas vidas.

Independente da
circunstância que

você esteja vivendo, ore em 
gratidão pelo maravilhoso 
presente da nossa comunhão 
com o Pai através do nosso 
Salvador. "Nós lhes proclama-
mos o que vimos e ouvimos 
para que vocês também 
tenham comunhão conosco. 
Nossa comunhão é com o Pai 
e com seu Filho Jesus Cristo. 
Escrevemos estas coisas para 
que a nossa alegria seja 
completa." (1Jo 1: 3-4). Jesus 
Cristo mudou o nosso viver! 
Celebre!

Dia 28 O ano está acabando. Recorde-se, em
gratidão ao Senhor, pela Sua fidelidade 

durante os turbilhões da vida e por tê-lo sustentado 
nos momentos de alegria e de tristeza durante este 
ano. "Respondeu o Senhor: "Eu mesmo o acompa-
nharei, e lhe darei descanso". (Ex 33: 14). 

Dia 30 Louve ao Senhor por cada experiência
vivida no ano que se acaba, reconhecen-

do a presença dEle em todos os momentos. Peça por 
coragem e para que Deus aumente suas afeições por 
Ele, para que a Luz de Cristo brilhe em sua vida 
neste próximo ano, contagiando a todos os que o 
cercam. "Dando graças ao Pai, que nos tornou 
dignos de participar da herança dos santos no reino 
da luz." (Cl 1:12)

Dia 29 Em oração, reflita hoje sobre como
você obedeceu à Palavra de Deus ao 

longo deste último ano, confessando-lhe os seus 
pecados e agradecendo pelo perdão. "Ele respon-
deu: "Antes, felizes são aqueles que ouvem a 
palavra de Deus e lhe obedecem". (Lc 11: 28). 

Dia 31 "Coroas o ano com a tua bondade
e por onde passas emana fartura". 

(Sl  65: 11). Peça ao Senhor para que no 
próximo ano você viva mais a Palavra, se 
dedique a obra de Deus, e que seja um 
tempo de oportunidades para você 
compartilhar a sua fé em nosso 
Salvador Jesus Cristo.

Dia 25 Hoje é dia de meditar sobre a
experiência do novo nascimento, 

agradecendo ao Senhor pela Paz que só Ele 
nos dá. "Maria, porém, guardava todas essas 
coisas e sobre elas refletia em seu coração." (Lc 2: 
19). Que tal compartilhar e relembrar a história da 
sua conversão com seus queridos?

Dia 26 Disponha-se em oração a descobrir a
intimidade da presença do Senhor de modo 

novo. "Provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz 
o homem que nele se refugia!" (Sl 34: 8). Reflita sobre áreas
da sua vida que precisam de mudança!

Dia 27 Agradeça ao Senhor porque, quando nos aproxima-
mos dele em Espírito e em Verdade, Ele se aproxima 

de nós independentemente das circunstâncias em que vivemos. "Eu 
lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste 
mundo vocês terão aflições; contudo, tenham ânimo! Eu venci o 
mundo". (Jo 16: 33).

Ame o Senhor, 
o seu Deus de

 todo o seu coração

“
“
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