
Assim, a Palavra 
se tornou ser 

humano, carne e 
osso, e habitou 

entre nós.  
Jo 1:14

VERDADES  
SOBRE  O NATAL



Jesus  nasceu  no  
d ia  25  de  

Dezembro?



Jesus nasceu num 
estábulo sujo, sem 
ajuda de ninguém? 



ESTÁBULO
MANJEDOURAS

QUARTO DE 
HÓSPEDES 

(HOSPEDARIA) 
grego katalyma

CÔMODO 
DA 

FAMÍLIA

ESCADAS

CASA TÍPICA DE UM CAMPONÊS NUM VILAREJO DA REGIÃO DA PALESTINA
Kenneth E. Bailey - Livro Jesus pela Ótica do Oriente Médio





Ele veio para todos!

“… mas o anjo lhes disse: “Não tenham medo! 
Trago boas notícias, que darão grande alegria a 
todo o povo.  Hoje em Belém, a cidade de Davi, 
nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor!  

Lucas 2:10-11



Ele veio para trazer salvação aos 
que estavam nas trevas

13 Saindo de Nazaré, mudou-se para Cafarnaum, junto ao mar da Galileia, na 
região de Zebulom e Naftali.  

14 Cumpriu-se, desse modo, o que foi dito por meio do profeta Isaías:  15 “Na 
terra de Zebulom e Naftali,  junto ao mar, além do rio Jordão, na Galileia, onde 
vivem tantos gentios, 16 o povo que vivia na escuridão viu uma grande luz, e 
sobre os que viviam na terra  onde a morte lança sua sombra, uma luz 
brilhou”.  

17 A partir de então, Jesus começou a anunciar sua mensagem: 
“Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo”. -   Mateus 4:13-17



Mas nem todos quiseram…

Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que 
ilumina todos os homens.  Aquele que é a Palavra 
estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio 
dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o 
que era seu, mas os seus não o receberam.  

João 1:9-11
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4 PALAVRAS  
PARA EXPLICAR  O NATAL



1  
GRAÇA



1 - GRAÇA
14 Aquele que é a Palavra tornou- se carne e viveu entre nós. 
Vimos a sua glória, glória como do Unigênito vindo do Pai, cheio 
de graça e de verdade.


16 Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça.


17 Pois a Lei foi dada por intermédio de Moisés; a graça e a 
verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. 


JOÃO 1: 14-17



JESUS É A GRAÇA DE DEUS
• É condenado pelos nossos pecados


• Nos perdoa totalmente


• Nos faz justos perante Deus


• Nos dá um novo coração e um novo espírito


• Nos dá seu Espírito Santo



GRAÇA É PERDÃO 
A graça faz o que é melhor para 
o outro, às custas de si mesmo. 



A graça pensa: 
 “e se fosse eu no lugar dele?  

Por isso a graça não julga,  
simplesmente ama.  

 
A graça  sempre espera o 

melhor. 



2  
GENEROSIDADE



2 - GENEROSIDADE

• Lucas 10:25-37 - o bom samaritano


•Deus deu o que tinha de melhor, e mais caro


• Ele foi generoso por causa da sua GRAÇA


•GRAÇA produz GENEROSIDADE



Lições da Generosidade

• Meu próximo pode ser um desconhecido!


• Os religiosos cuidam dos amigos e dos seus 
interesses, não se misturam, tem conhecimento 
teórico de Deus.


• Quem conhece a Deus se importa com o próximo



Generosidade não é 
simplesmente dar dinheiro.   

Mas os que amam o dinheiro 
não conseguem ser generosos.



3  
GRAT IDÃO



3 - GRATIDÃO
• Lucas 17:10-19 -  10 são CURADOS, 1 volta para 

AGRADECER 

• Um samaritano volta para agradecer


• Ele reconheceu a graça


• Ele sabia que não era merecedor


• Ele foi curado e foi salvo — Vida Eterna



4  
GLÓRIA  A  DEUS



4 - GLÓRIA A DEUS

• 2 Coríntios 8:1-15  A generosidade dos pobres


• A oferta dos gentios para os judeus


• A graça alcançando os religiosos


• Muitas glórias a Deus!



GRAÇA gera 
GENEROSIDADE que gera 
GRATIDÃO que gera 
GLÓRIAS A DEUS!



Natal sem generosidade,  
sem gratidão e  

sem glória a Deus  
é um natal SEM GRAÇA.



JÁ É NATAL EM VOCÊ?


