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LEITURA BÍBLICA – Salmo 90.12-14 (NVT), sugerimos que, se possível leia-se todo o Salmo

“Ajuda-nos a entender como a vida é breve, para que vivamos com sabedoria. Ó 
Senhor, volta-te para nós! Até quando te demorarás? Tem compaixão de teus servos. 
Satisfaze-nos a cada manhã com o teu amor, para que cantemos com alegria até o 
final da vida.”

REFLEXÃO

Este é o Salmo mais antigo do Antigo Testamento, onde Moisés reconhece a 
eternidade de Deus, a fragilidade e pecaminosidade humana e, por fim, encerra 
pedindo a graça de Deus sobre o seu povo.
O clamor de Moisés demonstra a necessidade e o desejo de aprender com os 
acontecimentos decorridos.
O passar do tempo e o olhar para ele sob a perspectiva divina nos ensinam a compreender 
para que vivemos e pelo que morremos. Não envelhecer não é uma opção, é intrínseco 
à nossa natureza, mas temos a possibilidade de escolher como encarar o novo dia 
buscando amadurecimento e sabedoria e, então, impactar vidas através de nossas 
escolhas. As decisões de ontem devem reverberar em nossas ações hoje.
O salmo é escrito em um momento de dificuldade, crise e dor: “Até quando te 
demorarás?”. Em outra versão: “Até quando será assim?” Muitas vezes, esse é o 
cenário no qual Deus nos ensina a contar os nossos dias, fazendo-nos valorizar o 
que é essencial.
A esperança se renova, muitas vezes, no amanhecer. Entretanto, não é o simples 
amanhecer, mas, sim, a satisfação em Deus no novo tempo. Também não é apenas 
a esperança por um dia melhor: o salmista não diz que a situação melhorou, mas sua 
esperança, não importa a situação, é a confiança de que o Senhor pode satisfazê-lo.
Que 2018 seja um ano de esperanças renovadas e uma alma satisfeita no Senhor. 
Para isso, esforcemo-nos em cultivar um relacionamento pessoal de amor com Deus. 
E que nossas decisões de hoje reverberem em nosso amanhã.

BATE-PAPO

• Quais mudanças Deus espera de você em 2018?
• Isso trará um novo recomeço em sua vida pessoal com Deus?
• Quais podem ser as atitudes, pensamentos ou decisões para renovar sua 

esperança e satisfação em Cristo?

ORAÇÃO

Traga à memória pelo menos 3 motivos de gratidão do ano de 2017.
Peça que Deus sonde seu coração e veja se há algo que precisa ser perdoado e não 
carregado ao novo ciclo que se inicia.
Clame por uma satisfação em Cristo capaz de renovar suas esperanças em 2018.

Não há celebração no Centro de Convenções Milenium 
(Secovi) nos domingos 24 e 31 de dezembro.

No entanto, elas podem (na verdade, deveriam) acontecer 
nas reuniões de Natal e de Ano-Novo. 

Preparamos dois roteiros para facilitar tal iniciativa.



Natal com um agito que vale muito a pena

LOUVOR (opcional)

Com músicas gravadas ou com o auxilio de algum instrumentista, cante algumas 
músicas a respeito do nascimento de Jesus. 

INTRODUÇÃO

Difícil não ficar agitado nessa época do ano, quer você goste ou não dela. Que 
coisas fizeram você sair do ritmo? O trânsito, que ficou ainda pior? Questões ligadas 
ao encerramento do ano letivo dos filhos? Planejamentos estratégicos para 2018 a 
ser entregues? Presentes mil para comprar com pouco dinheiro e tempo?
No primeiro Natal, como mostra a narrativa bíblica, também rolou estresse. Quando 
o anjo apareceu a Maria, lemos que ela ficou perturbada. José, o noivo, então, não 
fosse a intervenção divina por meio do anjo, romperia com Maria. E o fato de não 
haver lugar na estrebaria e o parto acontecer em um estábulo, no meio de uma 
viagem? Caramba! Mas teve um agito que valeu e vale muito a pena, o de João 
Batista dentro do útero de Isabel.

LEITURA BÍBLICA – Lucas 1.39-45 (NVI)

“Naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade na região 
montanhosa da Judeia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando 
Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre, e Isabel ficou 
cheia do Espírito Santo. Em alta voz exclamou: ‘Bendita é você entre as mulheres, 
e bendito é o filho que você dará à luz!. Mas por que sou tão agraciada, ao ponto 
de me visitar a mãe do meu Senhor? Logo que a sua saudação chegou aos meus 
ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquela que 
creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse.’”

REFLEXÃO

Isabel era parenta de Maria e também estava grávida. O bebê em seu ventre era 
João Batista, o homem de paladar bizarro (comia gafanhotos com mel) que, mais 
tarde, sairia por todo canto como a voz clamando no deserto: “Preparem um 
caminho reto para o Senhor” (Jo 1.23).
Mas o tema é o agito que vale a pena e é fácil descobrirmos qual é ele olhando 
para o texto. Quando Maria, grávida, chegou à casa de Isabel, o bebê João Batista 
agitou-se de alegria. É esse!
É um agito de alegria, não de ansiedade!
E o porquê do agito? Muitas demandas? Simples assim: Deus, em carne, como 
um bebê (nesse caso ainda no útero, bem como João Batista), chegou. Mais 
especificamente: entrou em casa. Que alegria!
Ora, quantos bebês já haviam nascido, a própria Isabel estava grávida, não é 
mesmo? Que há de mais?

Opa! Jesus é Deus que se fez homem e habitou entre nós. Um milagre!
Veio como cumprimento da promessa de Deus, o Salvador que possibilita que, de 
novo, estejamos em paz com Deus.
Como não se agitar quando entendemos quem entra como principal personagem 
em nossa casa no Natal e por quê?
Um agito que não vale só muito a pena, vale absolutamente tudo.

BATE-PAPO

• O que deixou você agitado nas últimas semanas?
• Como podemos deixar o agito de alegria de João Batista invadir o nosso Natal?
• Por que o nascimento de Jesus pode, mesmo em meio a situações difíceis, trazer 

alegria?

ORAÇÃO

Entregue nas mãos de Deus o que tem agitado sua vida não de alegria e trazido 
ansiedade.
Peça que o mesmo agito de alegria de João Batista pela chegada de Jesus tome 
conta de você nessa celebração do Natal.
Agradeça a Deus porque o nascimento de Jesus, sua morte na cruz pelos nossos 
pecados e ressurreição possibilitam que tenhamos uma relação direta com Deus. 

Ano-Novo: esperança e satisfação 
renovadas por um ciclo que se reinicia

LOUVOR (opcional)

Com músicas gravadas ou com o auxilio de algum instrumentista, cante algumas 
músicas. 
 

INTRODUÇÃO

É praxe, na virada de anos, avaliar o que termina e fazer planos para o que se inicia. 
Um ciclo encerrou-se e outro começa: 365 novos dias “em branco”.
Dias, meses, anos, estações, colheitas são presentes de Deus. A vida não fica 
monótona, podemos recomeçar, renovar a esperança (Salmo 30.5).
O que aprendemos com o que não foi bom?
O que precisamos fazer diferente?
O que precisa ser perdoado e não carregado para o novo ciclo?
O que queremos repetir e fazer até melhor?
Pelo que agradecer?
Como ser satisfeito em 2018?
Essa é uma boa hora para pensar sobre essas questões e o Salmo 90 é propício para 
auxiliar nessa reflexão.


