
UM NATAL EM FAMÍLIA 
 
Introdução 
Sejam todos bem-vindos ao canal Beit Sêfer, nossa escola Bíblica EAD, se você que nos 
assiste e ainda não está inscrito, não deixe para depois, faça sua inscrição agora mesmo 
e ative o sininho para receber nossas notificações em primeira mão. 
Chegamos mais uma vez no mês de dezembro, e temos a oportunidade de pensar um 
pouco sobre a importância de celebrarmos um Natal em família. Precisamos pensar 
um pouco sobre o contexto familiar, muitas pessoas por exemplo, já perderam seus 
pais, irmãos filhos e podem estar se sentindo sozinhos neste momento, mas 
precisamos ter em mente que nós fazemos parte da maior família de todas que é a 
igreja, sendo assim, temos famílias dentro de outra família, o que jamais permitirá que 
fiquemos sozinhos. 
 
O texto que quero compartilhar está localizado no livro do Profeta Isaías 9:6-7 - 
“Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus 
ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, 
Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio, e haverá paz sem fim sobre o trono de 
Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e 
para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso” 
 
Desenvolvimento 
Este texto de Isaías faz referência ao Texto de Mateus 1:21-23, onde a profecia se 
concretiza: “Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele 
salvará o seu povo dos seus pecados". Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o 
que o Senhor dissera pelo profeta: "A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe 
chamarão Emanuel que significa "Deus conosco".” 
O Profeta Isaías, conhecido como profeta messiânico, nos mostra a importância de 
Jesus para a humanidade, o menino Jesus que carinhosamente fazemos referência 
nesta época do ano. Como estudiosos da palavra, sabemos que Jesus não nasceu em 
dezembro, e que esta data em que a terra celebra seu nascimento foi estabelecida por 
outro propósito que ficará para outro dia de estudo pelo Beit Sêfer. 
Partindo do princípio da chegada do Messias, momento este em que dividiu a história 
entre antes e depois de seu nascimento, vamos pensar sobre alguns momentos que 
podem iniciarem no dia de Natal. 
 
O primeiro momento que podemos destacar da importância do Natal em família, é que 
temos a chance de fazer reparações. Tantos são os conflitos familiares que surgem ao 
longo do ano, que nos esquecemos que as pessoas a nossa volta são mais importantes 
para nossas vidas do que nossas opiniões ou idealismos. Ferimos as pessoas que 
amamos, para tentar ter razão em vez de ser feliz, e estas ações enfraquecem os laços 
familiares. 



Então, quando se aproxima o Natal, uma atmosfera diferente toma o ambiente, nossas 
emoções e nos impulsiona o desejo de estarmos mais perto das pessoas que amamos, 
de estar em família, mas, deixamos o orgulho prevalecer e perdemos momentos lindos 
em nossas vidas que jamais serão recuperados, pois podemos perder alguém que 
amamos a qualquer momento.  
 
O segundo momento de um Natal em família, é deixar o amor prevalecer, perdoar sem 
deixar nenhum rastro de rancor, entendendo que a família precisa ser consolidada, e 
ao fortalecer estes laços. Fazendo assim, ensinaremos as gerações seguintes que a 
família é o nosso maior presente, o que temos de mais valioso. O texto de Isaías que 
lemos, diz que a paz não terá fim, paz é uma decisão, assim como amar e perdoar. 
 
O terceiro momento que podemos viver, ao compreender a importância do Natal em 
família é a oportunidade de planejar o crescimento familiar em todos os níveis. Nestas 
reuniões de família, sempre vem boas lembranças, sonhos que ficaram pelo caminho e 
talvez pela falta de tempo para uma conversa, perdemos a visão do futuro, renovar 
estes sonhos e estabelecer as metas para o ano novo que se aproxima, pode fazer a 
diferença para todos. 
O texto de 2 Pedro 3:18 nos diz: “Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso 
Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja a glória, agora e para sempre! Amém”. 
Precisamos investir em nossas vidas e famílias em todas as áreas, o crescimento só se 
dará se o fizermos no âmbito espiritual, familiar, acadêmico, emocional e profissional, 
não basta ficarmos o dia todo e todos os dias na igreja e deixar nossa família pagar o 
preço, pois todo o sucesso na vida de um homem, que custou sua família para alcançar, 
terá sido caro demais. 
 
Conclusão 
Entenda meu querido irmão e minha querida irmã, invista como puder em sua família, 
esposo, invista carinho, amor e atenção para sua esposa, diga o quanto a ama todos os 
dias, esposa, entenda que você foi colocada ao lado de seu marido para o ajudar a 
crescer de forma que ele possa cuidar de você e de seus filhos, filhos, amem e 
obedeçam a seus pais, para que as promessas de vida longa alcance você, e como um 
só corpo busquem comunhão todos os dias. 
Nosso Natal em família não pode ser apenas no dia 25 de dezembro, mas todos os dias 
do ano, fazer reparações todos os dias, não há nenhum problema em admitir que 
erramos, reparações nos fortalecem, precisamos perdoar todos os dias, lembre-se que 
Jesus nos ensinou que precisamos perdoar nosso irmão 70x7 todos os dias, como está 
escrito em Mateus 18:21-22, e finalmente, concentrar todos os nossos esforços para o 
crescimento de cada membro de nossa família. Deus abençoe a todos. Oração pelas 
famílias. 
 
Mensagem produzida por: Pastor Robson Ferreira 


