
FESTA NATALINA EM FAMÍLIA! 
 
Introdução  
FESTA NATALINA EM FAMÍLIA! Festa aponta para felicidade, e a felicidade 
que Jesus nos oferece se estende por todo o ano, natal nos remete a 
nascimento, portanto Jesus deseja nascer e viver todos os dias em nossas 
vidas e família.  
 
Isaías 9:6 – “Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu; o governo 
está sobre os seus ombros; e o seu nome será: Maravilhoso Conselheiro, 
Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz” 
 
Porque um menino nos nasceu. 
João 1:12 – “Mas a todos quantos o receberam deu-lhes o poder de serem 
feitos filhos de Deus: aos que creem no seu nome” 
Em todo coração em que nasceu Jesus, ou receberam Jesus Cristo como seu 
único e eterno salvador, há festa o ano inteiro em família ou na família.   
 
Um filho se nos deu; 
João 3:16 – “Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho 
unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida 
eterna”. 
Quando as sabe que Deus deu seu único filho para não perecer, e ainda ter 
a vida eterna, é festa a vida toda, até tocar o céu.   
 
O governo está sobre os seus ombros; 
Mateus 6:10 – “Venha o teu Reino. Seja feita a tua vontade, tanto na terra 
como no céu”. 
Quando se entende e entrega o controle de tudo nas mãos de Jesus, para 
Ele conduzir e governar como governa no céu, haverá um descanso e 
poderá ter festa em família o ano todo.   
 
E ele será chamado de Maravilhoso Conselheiro, 
Provérbios 11:14 – “Não havendo sábia direção, o povo cai, mas, na 
multidão de conselheiros, há segurança”. 
Quando entende que Jesus tem a direção certa pra todos os problemas 
cotidianos que se apresenta na família, e esta entende é busca conselhos 
em Jesus, haverá segurança neste mundo que jaz em trevas, então teremos 
festa em família de Janeiro a dezembro! 
 



E ele será chamado de Deus Poderoso, 
Mateus 8:27 – “E aqueles homens ficaram admirados, dizendo: — Quem é 
este que até os ventos e o mar lhe obedecem?” 
Vivemos em tempos em que as estações do ano não são bem definidas, há 
inverno no verão, tempestade na primavera, sol intenso no inverno, geada 
na primavera, etc, e essa desordem se percebe em várias famílias, 
ocorrendo inoportunamente várias tempestades, financeiras, conjugais, 
nos relacionamentos, mas quando entendemos que Jesus é este que os 
ventos e o mar lhes obedecem, a família está sempre em festa.  
 
E ele será chamado de Pai da Eternidade  
Romanos 11:36 – “Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as 
coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém!” 
Quando a família entende que é dele, e por meio dele, e para ele são todas 
as coisas, temos sempre um Natal em família o ano inteiro. 
 
E ele será chamado de Príncipe da Paz; 
João 14:27 – “Deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou; não lhes dou a 
paz como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiado nem 
com medo”. 
Vivemos em um mundo conturbado e a procura da paz, mas quando 
entendemos que Jesus tem a paz e Ele nos deu sua paz, podemos sim 
festejar em família.  
 
Conclusão 
FESTA NATALINA EM FAMÍLIA! Não só no mês de dezembro, mas com a 
observância e aplicação destes princípios em nossa casa, teremos e 
viveremos em festas todos os dias, pois contemplarmos o agir de Cristo em 
todos os dias do ano. 


