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Na correria entre comprar presentes, 
decorar e cozinhar, o Natal pode passar 
sem que percebamos. Mas parar por um 
momento e voltar nossa atenção para a 
promessa que o Natal oferece pode 
transformar a maneira como vivemos 
nossa vida. Nesta mensagem o pastor 
Gilberto compartilha o significado mais 
profundo do Natal e como viver na 
esperança e na expectativa do que 
Jesus pode fazer em sua vida. 
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Ansiosos pelo Natal de Romanos 8.

1. UM NATAL SEM CONDENAÇÃO
“Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo 
Jesus.” Romanos 8:1 NVT 
“Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos 
que o temem; pois ele sabe do que somos formados; lembra-se de que somos 
pó.” Salmos 103:13,14 NVI 
“Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvá-lo 
por meio dele.” João 3:17 NVT 

2. UM NATAL SEM MEDO
“Pois vocês não receberam um espírito que os torne, de novo, escravos medro-
sos, mas sim o Espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos. Agora 
nós o chamamos “Aba, Pai”. Romanos 8:15 NVT 
“Mas o anjo lhes disse: “Não tenham medo! Trago boas notícias, que darão 
grande alegria a todo o povo.” Lucas 2:10 NVT 

  



3. UM NATAL CHEIO DE ESPERANÇA
“... aqueles que esperam em mim não ficarão decepcionados". Isaías 49:23b NVI 
“Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos.” Romanos 
8:25 NAA 
“Ele fica perto dos que estão desanimados e salva os que perderam a esperança.” 
Salmos 34.18 NTLH 

4. UM NATAL EM QUE DEUS ESTÁ TRABALHANDO 
“E sabemos que em todas as coisas Deus trabalha para o bem daqueles que o 
amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito.” Romanos 8:28 VR  
“Aquele que não poupou a seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como 
não nos dará juntamente com ele, e de graça, todas as coisas?” Romanos 8:32 
NVI 

5. UM NATAL EM QUE DEUS ESTÁ COMIGO
“Pois estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, 
nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundi-
dade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de 
Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.” Romanos 8:38,39 NVI 
"A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel" que 
significa "Deus conosco". Mateus 1:23 NVI 
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PROGRAMAÇÃO

NATAL IBFC

Nesse mês estamos realizando uma programação especial 
no nosso canal do Youtube!

De de dezembro, às , estão sendo transmitidos    17 a 24 21h30
os 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. Você já viu Deus pegar um problema em sua vida e transformá-lo? O que você 
vai dar a Deus para 'trabalhar para o bem' em 2021?

1. Por que saber que Deus nos perdoa ajuda você a se perdoar por não estar à 
altura das suas próprias expectativas? Por que é difícil aceitar e lembrar que Deus 
nunca nos condena?   

2. Por que é difícil abandonar o medo, embora Deus nos diga para não ter medo? 
Quais são seus maiores medos neste momento que Deus quer substituir com 
alegria?

3. Qual é a diferença entre desejar mudança e colocar esperança em Deus? O que 
você tem esperança para neste momento?

1. Do que você está se sentindo separado neste momento? Como podes encorajar 
ou mostrar aos outros que estão sofrendo neste Natal que o amor de Deus está 
com eles?

GRUPOS DE 
CRESCIMENTO
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