
Natal: um novo tempo
de Deus

“Mas, quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu “Mas, quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu 
próprio Filho, que veio como filho de mãe humana e viveu de-
baixo da lei para libertar os que estavam debaixo da lei, a fim 
de que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. E, para 
mostrar que vocês são seus filhos, Deus enviou o Espírito do 
seu Filho ao nosso coração, o Espírito que exclama: “Pai, meu 
Pai. ” Gálatas 4:4-6

  Neste último culto familiar sobre o Natal, já se espera 
que você e sua família estejam olhando para a frente, 
para o novo tempo que se aproxima, o novo ano que vai 
chegar.
  O Natal também fala de um novo tempo de Deus para 
todas as pessoas, afinal, a história da humanidade se 
divide em “antes de Cristo” e “depois de Cristo”.
Nenhuma outra pessoa foi tão singular, tão significati-Nenhuma outra pessoa foi tão singular, tão significati-
va, tão impactante! Jesus é o presente de Natal que
inaugura um novo tempo para todos!
  O apóstolo Paulo escreve à igreja na Galácia dizendo 
que Deus enviou Jesus no tempo certo, ou em outra 
versão “na plenitude dos tempos”. O que isso quer 
dizer?

  Bem, entre a última página do Velho Testamento e a 
primeira página do Novo Testamento, se passaram 
cerca de 400 anos nos quais houve silêncio da parte de 
Deus. Neste período, Deus não levantou nenhum
profeta, sacerdote, juiz ou rei que o representasse e
liderasse a nação de Israel para se voltar para Ele.
  As primeiras páginas do Novo Testamento mostram   As primeiras páginas do Novo Testamento mostram 
que Deus escolheu João Batista para “preparar o 
caminho para o Senhor”, em seguida, Jesus nasceu
inaugurando um novo tempo do Reino de Deus para 
todos.
  Neste tempo, Israel, você e todos os que crêem em   Neste tempo, Israel, você e todos os que crêem em 
Jesus como Filho de Deus, Salvador e Senhor, ficam 
livres do cumprimento de leis ou regras para se aproxi-
mar de Deus, podem ser chamados de “filhos de Deus” 
e receberem o Espírito de Santo para viver dentro de si 
para sempre!
  Sim, vocês podem se achegar a Deus porque Ele se 
aproximou de vocês por meio de Jesus! Daqui para a 
frente, se você crer, não importa o que acontecer, Ele 
estará com você.
  Essa verdade muda tudo! Perceba, quando um novo   Essa verdade muda tudo! Perceba, quando um novo 
ano se aproxima, as pessoas ficam pensando sobre o 
que vai acontecer, que objetivos abraçar, que surpresas 
ou até problemas terão que enfrentar, 

mas uma certeza pode ficar gravada na mente dos que 
crêem: não importa o que vier nesse novo tempo, Jesus 
estará comigo e o Deus Todo-poderoso é o “Pai”, que 
cuidará de mim da melhor forma!
  É possível ter paz, segurança e esperança quando se 
vive uma relação íntima com o Senhor! Você e seus
familiares já são filhos de Deus pela fé em Jesus?
  Se não, que tal inaugurar esse novo tempo pedindo   Se não, que tal inaugurar esse novo tempo pedindo 
que Jesus reine em suas vidas, em sua família? 

 
Feliz Natal e um novo ano cheio de experiências com 

Jesus! 


