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INTRODUÇÃO (Lc 2.1-11) 

 

Adoração, transformação e gratidão: estes são os 

temas dessa noite, os quais tem tudo a ver com a história 

do nascimento de Jesus. Quando ele nasceu, houve a 

adoração; por ter nascido, existe a transformação; e por 

causa da sua obra, a nossa resposta é a gratidão. 

A história do Natal é bem conhecida. Eu gostaria 

de ler alguns versículos que contam essa história que a 

gente já conhece. Lucas 2. 1-11 diz assim:  

1 Naqueles dias César Augusto publicou um decreto 

ordenando o recenseamento de todo o império romano. 

2 Esse foi o primeiro recenseamento..., 3 e todos iam 

para a sua cidade natal a fim de alistar-se. 4 Assim, José 

também foi da cidade de Nazaré da Galiléia para a 

Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque ele 

pertencia a casa e à linhagem de Davi. 5 Ele foi para 

alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em 

casamento e esperava um filho. 6 Enquanto estavam lá, 

chegou o tempo de nascer o bebê, 7 e ela deu à luz ao 

seu primogênito. Envolveu-o em panos e o colocou em 

uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na 

hospedaria. 8 Havia pastores que estavam nos campos 

próximos e durante a noite tomavam conta dos seus 

rebanhos. 9 E aconteceu que um anjo do Senhor 

apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao 

redor deles; e ficaram aterrorizados. 10 Mas o anjo lhes 

disse: ‘Não tenham medo. Estou-lhes trazendo boas 

novas de grande alegria que são para todo o povo: 11 

Hoje, na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador que é 

Cristo o Senhor.’ 

Eu gostaria de aproveitar esses dois últimos 

versos da história do nascimento de Jesus para reforçar a 

mensagem que estamos trazendo. O nascimento de Jesus 

foi chamado pelo anjo de uma boa notícia. Na verdade, 

não é uma boa notícia, mas sim a melhor notícia; a 

melhor notícia que poderia ter sido dada para a 

humanidade é que na cidade de Davi nasceu o Salvador. 

E com o que os anjos falaram eu quero fazer dois 

destaques simples, que mostram que o nascimento de 

Jesus é, de fato, a melhor notícia. São dois detalhes que  
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provam que o nascimento de Jesus é a melhor notícia 

que existe para a humanidade.  
 

PRIMEIRO DESTAQUE: É PARA TODOS 

 

 Meu primeiro destaque é que essa é uma boa 

notícia porque é para todo o povo. O plano de Deus não 

exclui ninguém. A boa nova de grande alegria era para 

todo o mundo; ninguém estava de fora de receber essa 

notícia. Ninguém estava excluído de ser alcançado por 

ela. 

 Quando Jesus nasceu, isso foi dito; quando ele 

cresceu, foi isso o que ele cumpriu, porque Jesus andou 

com gente de todo tipo. Ele andou com pescadores bem 

simples, rudes; ele andou com excluídos como 

prostitutas, alcançando e transformando a vida delas; 

andou com excluídos revolucionários, leprosos que a 

sociedade excluía. Jesus não excluiu. A boa notícia 

estava alcançando a todos. Não só os simples, mas Jesus 

também impactou as pessoas da alta sociedade. Ele 

conversou com líderes religiosos como Nicodemus, que 

era uma pessoa importante; alcançou pessoas ricas como 

José de Erimatéia. Porque ele fez isso? Por que a boa 

notícia era para todos, para todos os povos. Jesus 

demonstrou com a sua vida que o seu plano, que o plano 

do seu Pai Deus, incluía todo o mundo: naquele 

momento, ao longo da história, hoje, hoje à noite. A boa 

notícia que os anjos cantaram e disseram lá atrás era para 

todo o povo. Para todo o povo que está aqui hoje 

também. 

 Nosso mundo é um mundo injusto, que exclui. E 

dói ser excluído! Mas a boa notícia é que Jesus nasceu 

para todos, e esse é o primeiro destaque. Porque o 

nascimento de Jesus era uma boa nova de grande 

alegria? Por que essa notícia alcançava a todos, e pode 

alcançar você hoje aqui, se ainda não alcançou. 

 Talvez você esteja vivendo a sua vida focado nas 

suas tarefas, nas suas responsabilidades, nos seus 

objetivos e prazos mais curtos, e talvez, em algum 
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momento, você tenha se desligado das coisas espirituais, 

e talvez elas tenham perdido a importância na sua vida. 

Eu quero dizer para você que aquela notícia, hoje, está 

ecoando, e o plano de Deus está ecoando fortemente por 

causa de você. 

 Se você, em algum momento se desligou das 

coisas de Deus, se esqueceu de quem era Jesus, nunca se 

comprometeu com ele, a boa notícia precisa ser verdade 

para você porque ela é para todo o mundo. Esse é o 

primeiro destaque. É uma notícia que é para todos. 

 
SEGUNDO DESTAQUE: NASCEU O SALVADOR 

 

 O segundo destaque é que na cidade de Davi 

nasceu o Salvador. Não era um simples bebê - e é até 

possível que naquela noite tenham nascido outros bebês, 

mas nenhum deles foi chamado de Salvador e Senhor, 

somente Jesus. Então esse é um outro detalhe. Quem 

estava nascendo era o Salvador, e essa é a melhor 

maneira de descrever Jesus Cristo: Salvador. Porque a 

Bíblia diz que o Filho do homem, Jesus, veio para buscar 

e salvar o perdido. Foi por isso que Jesus nasceu. Ele 

veio salvar e buscar o perdido. 

 Mas quem é que estava perdido? Quem são esses 

a quem Jesus veio buscar e salvar? Todos! Todos 

estavam perdidos. Estão vendo porque é importante uma 

notícia que seja para todos? Por que todos estavam 

perdidos, e o Filho do homem veio buscar e salvar o que 

estava perdido. Mas o que é estar perdido? A Bíblia 

responde: Quando ela diz que todos pecaram, estão 

destituidos da glória de Deus, porque as suas maldades 

nos separam de Deus. Estar perdido é estar separado de 

Deus, é estar impossibilitado de estar na presença de um 

Deus Santo com as nossas impurezas. Talvez existam 

pessoas ótimas aqui: Pais e mães dedicados, funcionários 

comprometidos, leais; mas a Bíblia diz que todos 

pecaram – e, em algum momento da nossa vida, todos 

nós erramos, e isso nos afasta, nos separa de Deus, nos 

torna perdidos. Jesus veio para salvar esse tipo de gente: 

Todos nós! Se todos estamos perdidos, que bom que há 

uma boa notícia para todos. 

 Não podemos estar diante de Deus de qualquer 

maneira, e se nossos pecados nos separam de Deus, 
precisamos resolver esse problema. Estar perdido é estar 

separado de Deus na vida e também na morte.  

 Estar separado de Deus significa ter uma vida 

vazia, sem rumo; você olha para o futuro sem nenhuma 

perspectiva. Talvez você tenha muitas posses, muitas 

riquezas, mas sem nenhuma alegria verdadeira. Com 

prestígio, sucesso, reconhecimento, mas sem nenhuma 

esperança. Estar separado de Deus na vida significa não 

ter onde aliviar suas culpas, e não ter onde derramar um 

coração esmagado pela culpa do pecado. Isto é estar 

separado de Deus na vida. 

 Estar separado de Deus na morte é ainda pior, 

porque significa passar toda a eternidade longe de Deus 

sofrendo o justo castigo pelas suas obras. As nossas 

obras têm algum valor circunstancial, mas elas em 

nenhum momento transformam a nossa condição diante 

de Deus. A Bíblia diz que as nossas obras, as melhores, 

são como um trapo imundo; elas não valem nada para 

nos salvar, mudar a nossa condição de perdidos para 

salvos. A única coisa que muda a nossa condição é 

Jesus, porque ele veio justamente para isso, salvar e 

buscar o que estava perdido. 

 Esse quadro é um pouco triste, mas ele é 

extremamante verdadeiro. Triste, mas verdadeiro. A 

Bíblia diz que o salário do pecado é a morte; os nossos 

erros causam e trazem a morte do corpo e a morte eterna, 

mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo 

Jesus, nosso Senhor, porque o Filho do homem veio 

buscar e salvar o perdido. 

 Existe a morte, mas existe a vida. Existe a má 

notícia que é para todos, mas existe a boa notícia que é 

de grande alegria para todos, porque existe a oferta da 

vida eterna para quem crê em Cristo Jesus. Isso só é 

verdade porque na cidade de Davi nasceu Jesus, o 

Salvador. 

 Um texto maravilhoso da palavra de Deus diz 

que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os 

homens. A boa notícia que os anjos trouxeram era uma 

boa notícia para todos porque envolvia uma graça que se 

manifesta salvadora a todos os homens, e por isso que 

tem a ver com cada um de nós aqui. A história de Cristo, 

do nascimento de Jesus, é viva e poderosa para sempre; e 

ela é poderosa hoje, e ela vale para hoje. Sua validade 

não tem fim. 

 A Bíblia também diz que somos salvos por essa 

graça; diz que somos salvos pela graça, por meio da fé, e 

isso não vem de nós, é dom de Deus, é Deus quem dá.  

 
CONCLUSÃO (Rm 10.9) 

 

 Então, a salvação é uma realidade. Assim como a 

morte é uma realidade, a salvação é uma realidade. Ela é 

de graça, mas ela não é automática. A boa notícia é 

verdadeira, é poderosa, é gratuita, mas não é automática.  

Para que ela passe a valer para cada um, é preciso tomar 

algumas atitudes, e a Bíblia explica bem claramente o 

que você tem que fazer para que a boa notícia do 

Salvador faça a diferença na sua vida agora e 

eternamente. Rm 10.9 diz: Se você confessar com a sua 

boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que 

Deus o ressucitou dentre os mortos, será salvo. Para que 
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a boa notícia passe a valer, para qualquer pessoa, é 

necessário crer em Jesus como o Salvador e confessar 

isso com as suas palavras. 

 Vou explicar um pouco melhor: quem quer tomar 

posse dessa boa notícia? Para se livrar do castigo da 

condenação do pecado é necessário se arrepender, crer e 

confessar.  

 Como assim, se arrepender? Eu respondo: 

precisamos admitir a nossa culpa. Isso é um 

arrependimento: Admitir que você não está em 

condições de estar diante de Deus, que a sua bondade 

circunstancial terrena não é suficiente para te colocar na 

presença de um Deus perfeito e puro. Você tem pecados, 

todos nós temos pecados, e reconhecer isso tem a ver 

com arrependimento e uma disposição de mudar a sua 

conduta. 

 Arrependimento é o primeiro passo. Depois, é 

preciso crer em Jesus, acreditar que Jesus não só nasceu, 

mas ele viveu e morreu - e morreu em nosso lugar. 

Como assim? Diferente de nós, Jesus não cometeu 

pecado. E somente alguém que não tinha pecado poderia 

justificar aqueles que tinham pecado. Somente o justo 

poderia satisfazer a justiça do Deus justo, e foi isso que 

Jesus fez morrendo, porque se o nosso pecado causa a 

morte, a morte de Jesus traz a vida. Se o nosso pecado 

trouxe a morte, o derramamento de sangue do homem, 

através do derramamento do homem Jesus, torna a 

salvação possível e acessível a todos os que aceitam esse 

sacrifício de Jesus. 

 Se arrepender, crer em Jesus e confessar, o que é 

uma coisa muito simples: É admitir com as suas próprias 

palavras. Você conhece o seu coração e a sua vida. Deus 

também conhece, e a partir do momento em que você e 

Deus estiverem concordando sobre a sua situação, isso é 

uma confissão. É você dizendo a Deus: “eu não valho 

nada, eu sou pecador, eu sou impuro. Estou perdido na 

vida e estarei na morte, mas eu reconheço o seu 

sacrifício como oferta de justiça para que eu me 

salvasse, para limpar meus pecados, para me colocar de 

novo diante de Deus sem nenhum impedimento.” 

Admitir isso com as suas palavras: Isso é confessar. E a 

Bíblia diz que quando você faz isso com sinceridade no 

seu coração, a boa notícia do Salvador o alcança, e você 

está salvo. Você não está mais perdido. O filho do 

homem veio buscar e salvar o perdido, e isso é verdade 

para você. 

 Muitos aqui já fizeram isso; já admitiram a sua 

culpa, já aceitaram o sacrifício de Jesus, e já 

confessaram com as suas próprias palavras, admitindo e 

clamando o perdão dos pecados. Mas é possível que 

talvez outros aqui ainda nunca tenham pensado nisso, e 

também nunca tenham parado para acertar as suas contas 

com Deus. Para esses - e talvez para você, que ainda não 

confessou Jesus como Salvador - ainda vale a má 

notícia. Mas a boa notícia está às portas, e hoje nós 

estamos querendo, de todo o coração, reforçar essa 

mensagem. 

 Qual é a sua condição hoje? Qual é a sua relação 

com a boa notícia? Você deixará passar e vai continuar 

perdido, ou vai aceitar com humildade que você está 

perdido e que a sua própria condição não te salva? 

Porque a Bíblia diz que não são as obras, mas sim a 

graça. Talvez você tenha ouvido bastante coisa sobre 

Jesus; talvez você tenha amigos ou familiares que lhe 

falaram sobre Ele. Não desperdisse essa oportunidade 

que Deus está te dando, da boa notícia, de transformar a 

sua vida agora e para sempre. 

 Eu queria convidar a todos vocês a fechar os seus 

olhos, e se você já aceitou Jesus como seu Salvador, eu 

gostaria que você agradecesse por essa boa nova, que lhe 

alcançou e talvez também alcançou sua família. 

Agradeça de coração. Mas eu quero falar com você que 

ainda nunca confessou os seus pecados, admitindo sua 

culpa e clamando por salvação. Hoje é o dia de você 

fazer isso. Se você quiser, do seu jeito, com a sua 

simplicidade, entregar a sua vida por Jesus, eu quero que 

você repita silenciosamente comigo essas palavras: 

“Senhor Jesus, eu confesso que sou pecador. Confesso 

que estou perdido por causa dos meus pecados. Eu 

reconheço que Jesus morreu para pagar os meus pecados 

e para me deixar novamente diante de Deus, sem 

separação, sem impedimento. Eu confesso que o Senhor 

é o meu Salvador, e eu quero aprender a te obedecer 

daqui para frente todos os dias. Em nome de Jesus, 

amém”. 
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"Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade; porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode 

fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra" (2 Co 9:7-8)  

Para contribuir com esse ministério acesse: www.ibcu.org.br/ofertas 
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