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NÃO 
DESISTA,
OLHE PARA 
CIMA!

SÉRIE:



NÃO
DESISTA,
OLHE PARA
CIMA!
“Deus, quando EU OLHO para o céu 
noturno e vejo o seu trabalho... a lua e 
todas as estrelas que você colocou no 
lugar, eu pergunto, 'O que somos nós 
mortais para que você deva incomodar-
se com a gente? E por que você deveria 
se preocupar com meros humanos? 
'Mas você nos fez apenas um pouco 
inferiores aos anjos, nos deu glória e 
honra, e colocou-nos no comando de 
tudo o que você fez... Senhor, você é 
incrível!” Salmo 8:3-6 VR 

 

SÉRIE:



O PRIMEIRO NATAL NÃO COMEÇOU “FELIZ”  

• MARIA ESTAVA CONFUSA E PERTURBADA 
“Confundida e perturbada, Maria tentava imaginar o que poderia ser que o anjo 
quis dizer.” Lucas 1:29 BV 

• JOSÉ ESTAVA MAGOADO E DESAPONTADO 
“Joseph decidiu romper o noivado em silêncio, para não desgraçar Maria 
publicamente.” Mateus 1:19 
 
• OS PASTORES ESTAVAM COM MEDO DE MORRER 
“Naquela noite, havia alguns pastores nos campos próximos, vigiando rebanhos 
de ovelhas. De repente, um anjo do Senhor apareceu entre eles, e o brilho da glória 
do Senhor os cercou. Ficaram aterrorizados.” Lucas 2:8,9 NVT 

• OS SÁBIOS ESTAVAM EXAUSTOS 
“Jesus nasceu em Belém, na Judeia, durante o reinado de Herodes. Por esse 
tempo, alguns sábios das terras do Oriente chegaram a Jerusalém.” Mateus 2:1 
NVT 

Você está sentindo alguma dessas coisas neste Natal? 
Faça o que cada uma dessas pessoas fez: Olhe para cima! 



QUANDO SEUS FOCOS MUDARAM, SEUS SENTIMENTOS MUDARAM!  

• TUDO MUDOU PARA MARIA QUANDO. . . 
ELA FOCOU EM DEUS E SUAS PROMESSAS 
(O anjo disse a Maria) “Como você pode ver, para Deus, nada é impossível”. Já 
sem se conter, Maria exclamou: “Agora tudo está claro: sou serva do Senhor, 
quero fazer a sua vontade. Que aconteça comigo conforme todas estas pala-
vras”. Lucas 1:37-38 (A Mensagem) 
DA CONFUSÃO À CELEBRAÇÃO 
(Maria orou) “Deus decidiu olhar para mim, e vejam o que aconteceu: a mulher 
mais feliz da terra sou eu! O que Deus me fez nunca será esquecido.” Lucas 1:48 
(A Mensagem)  

• TUDO MUDOU PARA JOSE QUANDO. . . 
ELE PAROU DE SE CONCENTRAR EM SUA DOR E COMEÇOU A SE CONCENTRAR 
NO PLANO DE DEUS 
“Ele estava deitado em vigília pensando nisso, depois dormiu e teve um sonho e 
viu um anjo de pé ao seu lado. "José, filho de Davi", disse o anjo, "não tenha 
dúvidas em tomar Maria como sua esposa, pois a criança que esta no seu ventre 
foi concebida pelo Espírito Santo.” Mateus 1:20 BV 



• TUDO MUDOU PARA OS PASTORES QUANDO. . . 
ELES OUVIRAM A MENSAGEM DE DEUS 
“De repente, um anjo do Senhor apareceu entre eles, e o brilho da glória do Senhor 
os cercou. Ficaram aterrorizados, mas o anjo lhes disse: “Não tenham medo! 
Trago boas notícias, que darão grande alegria a todo o povo... (Lucas 2:9-17,20 
NVT) 

• TUDO MUDOU PARA OS HOMENS SÁBIOS QUANDO. . . 
ELES CONHECERAM A JESUS 
(Depois de deixar o rei Herodes) Os sábios puseram-se a caminhar outra vez. 
Então a estrela apareceu-lhes novamente, sobre Belém. E vendo a estrela, a 
alegria deles foi enorme! Entrando na casa onde estavam o menino e Maria, sua 
mãe, eles se ajoelharam diante dEle, para adorar. Então abriram seus presentes e 
Lhe deram ouro, incenso e mirra.” Mateus 2:9-11 BV  

O PRESENTE DE NATAL QUE JESUS   OFERECE A VOCÊ 
JESUS   DISSE: “Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarrega-
dos, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque 
sou manso e humilde de coração; e vocês acharão descanso para a sua alma. 
Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve.” Mateus 11:28-30 NAA 

“HOJE NASCEU UM SALVADOR PARA VOCÊ!” Lucas 2:11 



NATAL LUZ NA IBFC

SÉRIE DE MENSAGENS DE 
6 DE DEZEMBRO A 3 DE JANEIRO

NAS REDES: @IBFCANOAS

O que a história do Natal realmente signica para o 
mundo? O que isso signica para sua vida? Ao longo de 

dezembro, aprenda sobre o amor, a paz e a alegria 
oferecidos por Jesus - a razão pela qual celebramos o 

Natal. Cada mensagem ajudará você a entender melhor 
as boas novas do Natal e o impacto que elas podem 

ter em sua vida hoje. Não perca. 



Leve a alegria do Natal a uma 
criança carente! As crianças da 

nossa cidade identicaram itens de 
presentes que gostariam no Natal e 

a IBFC está se preparando para 
mostrar o amor de Jesus de maneira 

prática. 

É simples, acesse: bit.ly/listacriancas 
Você será encaminhado para uma 
lista de desejos com os nomes das 
crianças! Queremos presentear mais 
de 100 crianças este ano - e você 
pode causar um grande impacto no 

coração de uma delas!



17/12

HÁ TIKVA | 2009

18/12

IMMANUEL | 2010

19/12

HOSANNA | 2011-2012

20/12

MAESTÁ | 2013-2014

21/12

LUMIÉRE | 2016

22/12

ZÓTI | 2017

23/12

HABITÁCULUM | 2018

24/12

ZË | 2019

PROGRAMAÇÃO

NATAL IBFC
Nesse mês teremos uma programação especial no nosso 

canal do Youtube!
De de dezembro, às , será transmitido os    17 a 24 21h30

espetáculos que já tivemos na IBFC. Você não pode perder!,

Acesse: youtube.com/ibfcanoas

Reúna sua família e 
vamos juntos 

relembrar todas as 
histórias que já foram 
contadas nos natais 

da IBFC.



1. No primeiro Natal, Maria ficou confusa e preocupada; Jose ficou magoado e 
com o coração partido; os pastores estavam com medo de morte; e os sábios 
estavam exaustos. Conte uma ocasião em que você experimentou os mesmos 
sentimentos que eles.

1. O que poderia ser “olhar para cima em vez de desistir” em sua vida? 
2. Maria e José transformaram sua confusão, preocupação, mágoa e coração 
partido ao se submeter ao plano de Deus para suas vidas. Qual é um exemplo de 
jugo ou fardo que você gostaria que Jesus o ajudasse a carregar?  
3. Como manter o foco quando estamos cansados e sobrecarregados?

1. Os sábios deram seus melhores presentes a Jesus. Reflita sobre qual poderia 
ser o seu melhor presente para dar a Jesus neste Natal? 

GRUPOS DE 
CRESCIMENTO



MOVIDOS
PELO AMOR
E NÃO PELO
MEDO


