
A HISTÓRIA DO NATAL 

A história do Natal come-
ça, na verdade, pelo menos 
7 mil anos antes do nasci-
mento de Jesus. É tão anti-
ga quanto a civilização e 
tem um motivo bem práti-
co: celebrar o solstício de 
inverno, a noite mais longa 
do ano no hemisfério norte, 
que acontece no final de 
dezembro. Dessa madruga-
da em diante, o sol fica ca-
da vez mais tempo no céu, 
até o auge do verão. É o 
ponto de virada das trevas 
para luz: o “renascimento” 
do Sol. Vale destacar que 
essa festa natalina era pa-
gã, pois era a comemoração 
ao deus sol. Essa festa foi 
ressignificada pela Igreja 
Católica no século III com o 
intuito de converter os po-
vos pagãos sob o domínio 
do Império Romano. Por-
tanto o nascimento da festa 
teve a finalidade de trazer 
os povos a conhecer o cris-
tianismo. Partindo desta 
premissa, vamos nos pren-

der ao termo 
“renascimento”. Renascer 
tem como significado nas-
cer de novo, verdadeira-
mente ou na aparência. Co-
mo cristãos, acreditamos 
que para herdarmos a vida 
eterna é fator vinculante 
que nasçamos de novo, não 
o nascimento da aparência, 
mas o nascimento na ver-
dade de Cristo Jesus. 

Na segunda Carta de Pau-
lo aos Coríntios, no Capítulo 
5, versículo 17 temos a se-
guinte afirmação: Quem es-
tá unido com Cristo é uma 
nova pessoa; acabou-se o 
que era velho, e já chegou o 
que é novo (NTLH). Temos 
duas comemorações próxi-
mas uma da outra, o natal e 
o ano novo. Ambas as fes-
tas têm um só significo, re-
nascimento, renovação, es-
perança, crença em um fu-
turo melhor. A maioria das 
famílias, hoje em dia, só 
lembram da data comercial 
esquecendo o princípio do 
renascimento da renovação 
e principalmente o signifi-

cado do natal na vida de ca-
da um. Em Isaías 40:31, o 
Profeta afirma que os que 
confiam no Senhor rece-
bem sempre novas forças. 
Voam nas alturas como 
águias, correm e não per-
dem as forças, andam e não 
se cansam. É esta certeza 
que todo cristão deve ter, 
tornar-se uma nova criatura 
em Cristo. E para que serve 
essa transformação? Para 
que possamos desfrutar de 
todas as promessas feitas 
por Cristo. Em João 3:2, 
Cristo afirma que ninguém 
pode ver o Reino de Deus 
se não nascer de novo, é 
uma condição imprescindí-
vel, “nascer de novo”, para 
viver a integralidade da vi-
da com Cristo.  
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Agenda Semanal 

  Terça 08h - Consagração 
 Quarta 20h - Culto de Unção e Restauração 
 Quinta 15h - Reunião de Oração e Milagres 
 Domingo 09h - Escola Bíblica Dominical 
 Domingo 19h - Culto de Celebração 

Programação de  

Dezembro 
03/12 - Santa ceia 

10/12 - Família 

15/12 - Reunião de Liderança 
17/12 - Celebração 

24/12 - Celebração 

31/12 - Culto da Virada 

Aniversariantes  de  

Dezembro 

Inscreva-se em  
nosso canal! 

Assista cultos Ao Vivo em 

qualidade HD pelo nosso canal no 

Youtube. Domingo 19h! 

Você quer assistir 

novamente uma 

mensagem acesse 

pelo nosso canal. 

www.igrejasemear.com 

Avisos 
Dentro do templo não é per-
mitido: 

 Gravar os cultos; 

 Mascar chiclete; 

 Uso do celular; 

 Consumir alimentos e  
bebidas. 

Biblioteca Semear  

Sugestão:  A fé real 

Autor:  Kenneth E. Hagin 

Procure a Irmã  Alessandra 

Atendimento Pastoral 

Se você deseja um atendimen-

to marque seu horário com a 

secretária da Igreja, 3397.2035 

(14h às 19h e sáb. de 9h às 

13h) 

Para Tornar-se Membro 

Os irmãos que desejarem ligar-

se à Igreja,  procurem um dos 

pastores da igreja. 

Classe Novos Decididos 

Estão abertas as inscrições 

para a Classe de Novos Decidi-

dos. Interessados, procurar o 

Pr. Edilson. 

Atualização de Dados 

Membros que mudarem de 

telefone ou endereço,  favor 

atualizar cadastro:  

semearigrejacrista@gmail.com 

FIQUE LIGADO 

Vem aí... 

Almoço das 
Famílias 

10 de dezembro 
Inscrição com  

Carlos Alberto e Vânia  

01/12 HELEUDE MARINA  15/12 CRISTINA DE SOUSA  

01/12 JOHNATAS ALBERTO 18/12 ITAMAR GONÇALVES 

02/12 ANACARLA NERY  22/12 ISAAC RODRIGUES  

03/12 MARIA ELINELMA  22/12 LEANDRO FELIPE  

06/12 MARCO ANTÔNIO  30/12 ALEXANDRE SALES  

10/12 FLÁVIA MOREIRA  30/12 TADEU JOSÉ EMÍDIO 

11/12 LAYLA STEFANY SILVA   

    

    


