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Introdução: Eu vejo meus familiares comemorando o natal mas percebo que ano 
após ano o verdadeiro significado não é comemorado, então eu me perguntei:  por 
que você comemora o natal? 
Se comemoramos o natal, damos presentes uns aos outros. Mas, e o presente de 
Jesus? O que podemos oferecer a Ele?  
Leia - Mateus 2:1 e 9-11. 

Os três Reis magos, abriram os seus tesouros e presentearam o menino Jesus com: 
Ouro, Incenso e Mirra. Presentes estranhos para uma criança! Qual o significado 
desses três presentes?  
1º O presente do ouro -  Mostra o reconhecimento de que aquela criança, mesmo 
em sua pequenez e fragilidade, é o verdadeiro Rei. Um Rei muito diferente dos reis 
da terra, que se encontram em seus palácios exuberantes e exercem seu poder por 
meio da força. Jesus é o Rei na manjedoura. É o Rei no colo de Maria. É o Rei em 
cada coração que o acolhe. E, no reino de Jesus, se vive o poder de amar. 
2º O presente do incenso -  Mostra que os magos reconhecem naquela criança, 
tão humana, o próprio Deus, em seu mistério divino de amor. O incenso era algo 
oferecido somente para as divindades. II Pedro 1:3 - Visto como o seu divino poder 

nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que 

nos chamou pela sua glória e virtude; 

3º O presente da mirra - simboliza que aquele Rei Divino também é 
verdadeiramente humano. Ele iria sentir a nossa dor e iria passar pela experiência 
da nossa morte. A mirra era usada para preparar os corpos para o sepultamento.  
Então, ao oferecer mirra ao menino Jesus, os magos enxergam em sua 
humanidade a grandeza do amor de Deus, que assumiu viver na nossa carne. 
(Leia Filipenses 2:6-11) 
 
Conclusão: Diante dos presentes apresentados pelos magos a Jesus. Quais seriam 
nossos presentes a Ele no Natal?  
a) Entregarmos o Governo de Nossas vidas a Cristo o Senhor. Reconhecendo-o 
como Rei de amor em nossas vidas. Fazemos isso por meio da perseverança da 
nossa fé. I Pedro 1:7 - Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro 

que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor, e honra, e glória, na revelação de 

Jesus Cristo; 

 

b) Fazendo orações Exclusivamente em o nome de Jesus. Só Ele é Deus com o Pai e com 
o Espírito Santo. João 10:30 - Eu e o Pai somos um.  

Atos 4:12 - E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro 

nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. 

Atos 3:16 - E pela fé no seu nome fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis; 

sim, a fé que vem por ele, deu a este, na presença de todos vós, está perfeita saúde. 

 

c)    Vivermos os momentos difíceis da vida com fé, esperança e bom animo. João 16:33 

- Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz; no mundo tereis aflições, mas tende 

bom ânimo, eu venci o mundo.  
 
O nascimento de Jesus deve ser celebrado, com toda a alegria e jubilo em cada lá e família 
sobre a face da terra. Nada contra os enfeites da festa e tudo que possa expressar nossa 
alegria de que O VERBO SE FEZ CARNE E HABITOU ENTRE NÓS! 

 

 

 

 

Quebra gelo: O que é o 

Natal? 

Perguntas para 

compartilhar: 

1º Você precisa tomar 

alguma atitude nesse 

natal? 

2º Qual presente você 

gostaria de receber de 

Deus? 

3º O que você aprendeu 

hoje? 

PROPÓSITOS DE 

ORAÇÃO! 

a) Cada participante 

deverá apresentar seus 

pedidos.  

b) Oração pela casa 

anfitriã e pela 

multiplicação do GCEU.  

c) Oração por nossa igreja, 

seus pastores e líderes. 

d) Oração especial por 

nosso bairro, cidade e País. 
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