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“Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma
comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o
mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição
egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um
cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês
a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou
que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se; mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo,
tornando-se semelhante aos homens. E, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo
e foi obediente até a morte, e morte de cruz! Por isso Deus o exaltou à mais alta posição
e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho,
nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de
Deus Pai.’ (Filipenses 2:1-11).

Para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho
Reflexão
Ao nos aproximarmos das celebrações natalinas da vinda de Jesus, é bom relembrar que celebramos o
começo de uma experiência, uma oportunidade à vida. Mas nem tudo se resume a essa celebração
anual. O Natal marca uma oportunidade de vivenciar uma experiência transformadora de vida – a
possibilidade de conhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ele providenciou um modelo para as
nossas vidas, e enfim morreu na cruz para ser o nosso redentor e por isso podemos viver uma vida de
perdão, esperança e direção.

‘Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus
pecados.’ (Mateus 1:21)

Não há outro nome além deste,
Nem outro nos vai servir
Não há outro além de Jesus
Pra gente como nós
Nome que traz a cura
Nome que traz a paz
Nome de liberdade
Pra mim e você
(John Gowans)

Há um nome pelo qual viver?
Oração
Jesus, muitas vezes temos dificuldade em viver as nossas vidas de forma significante e positiva. Nos
preocupamos com os desafios que enfrentamos. Duvidamos das coisas horríveis que vemos no mundo e
tememos pelos nossos filhos. Buscamos alegria, cura e paz. Queremos liberdade das coisas que nos
escravizam e no entanto, Deus, Tua palavra nos diz que as respostas a essas coisas encontramos em Ti
somente. Jesus, em Teu Santo nome, nos ajuda a viver em e através de Ti. Amém.
Há um nome que possa dar sentido?
Oração
Jesus, ao vivermos esses dias que culminam na celebração do Teu nascimento, nos ajuda a entender o
significado que o Senhor traz às nossas vidas para que possamos seguir os Teus propósitos. Dá-nos
sabedoria para guiar aqueles que olham para nós em busca de ajuda e direção. Nos ajuda a viver de tal
forma que possamos influenciar outros através das nossas attitudes, decisões e capacidade de amar. Ao
orarmos por um mundo ferido, não permita que perdemos de vista a esperança enquanto ativamente
ajudamos os necessitados. Amém.
Há um nome que possa perdoar?
Oração
Jesus, ao olharmos para o nosso mundo vemos extremos – a beleza é ofuscada pela feiura do pecado do
homem. Pedimos que Tua beleza seja evidente através das nossas vidas. Nos ajuda a vivermos como
pessoas perdoadas, prontos a perdoar assim como temos sido perdoados por Ti. Reconhecemos que
sem o Teu perdão seríamos limitados de muitas formas. Jesus, Tu vieste ao mundo como criança para
trazer paz e confiança, fortalecer a nossa fé e estabelecer o amor. Ao vermos as coisas ruins que
acontecem no mundo, nos ajuda a reconhecer que as respostas se encontram no nosso relacionamento
com Ti. Jesus, que o Teu amor, paz e perdão venha a nos renovar e que o Teu povo, em todo lugar,
expresse amor e paz através da fé por causa da Tua graça perdoadora. Amém.
Não há outro nome além de JESUS para mim e para você.
Oração
Jesus, nesta época de Natal, celebramos a Tua vinda à terra como bebê. Nos ajuda a refletir em como a
Tua presença impacta a nossa vida. Renova-nos através da presença para que possamos cantar com os
anjos:
Glória a Deus nas alturas,
Paz aos homens na terra

