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  Palavra pastoral 
 

O Natal está chegando! Comece 
a se preparar. Entretanto, pre-
pare-se à luz da Bíblia. 
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Nesta semana a igreja está 
orando pelos Emirados Árabes.       
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O Natal escondido — leitura 
sugerida para o mês. 
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O Natal está chegando, comece a se preparar 
 

O título deste artigo é utilizado por uma loja da nossa região, 
num gingle que chama as pessoas às compras.  

Ele — o gingle — parte do princípio que as pessoas se prepa-
ram para o Natal... e compram! Por isto, com a aproximação da 
data, as pessoas devem se preparar para essa atividade.  O gin-
gle ainda prega que o “natal é tempo de amar, dar e receber 
presentes”. 

Os marqueteiros da referida loja veem a coisa certa e apresen-
tam a solução errada. Que pena! Não estou querendo dizer que 
as pessoas não possam fazer compras no período natalino; nem 
que não possa haver troca de presentes. Mas, preparar-se para 
o natal significa muito mais que isto. 

Devemos nos preparar, sim! Entretanto, essa preparação de-
ve, antes de tudo, priorizar o Aniversariante, afinal, no Natal se 
comemora o nascimento do Salvador da humanidade. 

O Natal deve ser um tempo de reflexão; de autoanálise; de 
revisão de conceitos. 

No Natal, devemos buscar o seu verdadeiro sentido, ou seja, a 
pergunta a ser feita é: por que comemoramos o Natal? E isto 
deve ser feito porque as comemorações natalinas tornaram-se, 
unicamente, uma jogada de marketing, com a qual busca-se me-
lhorar os índices econômicos nacionais: as indústrias produzem 
mais; o comércio vende mais; empregos são criados (ainda que 
temporários) etc.. 

Mas, e a condição espiritual de todos os envolvidos neste pro-
cesso? Será que eles têm consciência de suas condições de peca-
dores? Será que eles entendem que Jesus nasceu para livrá-los 
da perdição eterna?  

Talvez não, pois, para muitos, o Natal “é tempo de amar, dar e 
receber presentes”, apenas. Pelo menos é isto que pregam os 
marqueteiros.  

E os cristãos? O que fazem? Na maioria das vezes se deixam 
convencer daquilo que lhes é ensinado pela mídia e não refletem 
sobre suas condições espirituais. Querem, apenas, dar e receber 
presentes.  

O Natal está chegando! Comece a se preparar. Entretanto, 
prepare-se à luz da Bíblia, reconhecendo sua condição de peca-
dor(a) e reconhecendo que, sem Jesus — o aniversariante —, 
não há razão para comemorações, afinal, só se comemora o ani-
versário de quem se conhece. Pense nisto! 

Seja abençoado (a). 
 

Valter Vandilson Custódio de Brito — seu pastor 
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Emirados Árabes 
 

Nos Emirados Árabes Unidos, o isla-
mismo é a religião do Estado e a sharia 
(conjunto de leis islâmicas) é a principal 
fonte da legislação. Os tribunais também 
usam legislação baseada na lei islâmica. 
Portanto, os cristãos precisam viver do 
modo que é definido por outros – por 
exemplo, eles não podem comer ou be-
ber em público durante o mês do Rama-
dã. Os cristãos também não podem fazer proselitismo, enquanto os muçulmanos são enco-
rajados a fazê-lo. Em geral, a mídia é favorável ao islã e parcial contra cristãos. 

Como muitos países da região, a sociedade nos Emirados Árabes Unidos se define princi-
palmente por sua religião. Assim, o islamismo domina a vida pública, privada, bem como o 
discurso político do reino. Consequentemente, todos os cidadãos são definidos como mu-
çulmanos. A lei do reino não reconhece a conversão do islamismo para o cristianismo, e o 
castigo previsto em legislação é a morte. Para evitar a pena de morte, estigma social ou 
outras penalidades, os cristãos ex-muçulmanos são, às vezes, obrigados a retornar ao isla-
mismo, esconder a fé ou viajar para outro país onde a conversão é permitida. 

Embora não haja casos relatados de imposição da pena de morte contra esses converti-
dos, o simples fato de a lei existir é assustador. Além disso, o governo não permite qualquer 
educação formal ou informal que inclua ensino religioso diferente do islamismo, exceto por 
um número muito pequeno de escolas afiliadas a igrejas que têm permissão de garantir 
instrução religiosa adaptada ao contexto religioso dos alunos. O evangelismo é proibido, 
mas grupos não muçulmanos podem adorar em edifícios próprios ou casas particulares. 

(...) 
Existe um forte contraste entre como as diferentes categorias de cristãos nos Emirados 

Árabes Unidos (EAU) são tratadas. A sociedade árabe é bastante tolerante com as comuni-
dades de expatriados cristãos, e estas são relativamente livres para adorar. Em compensa-
ção, os convertidos do islamismo para o cristianismo enfrentam muita pressão. Eles são 
perseguidos principalmente por suas famílias e sociedade, tornando desnecessário que o 
governo aja contra eles. Desta forma, o governo pode pregar ativamente e promover a tole-
rância religiosa, ao mesmo tempo em que promove o islamismo como a única religião ver-
dadeira. 

(...) 
A sociedade islâmica conservadora é a maior ameaça para os cristãos nos Emirados Ára-

bes Unidos. Os árabes esperam governança islâmica de seus governantes, sendo a sharia a 
fonte principal de legislação. O governo agirá contra qualquer cristão que faça tentativas de 
compartilhar o evangelho. 

Missões em foco 

Fonte: portasabertas.org.br 
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Na presença de Deus 

  
 

 Dia 08 (domingo) - 10h e 18h   
             Cultos de Celebração. 

 Dia 11 (quarta) - 19h30min 
              Culto de oração e estudo bíblico 

 Dia 14 (sábado) - 17h 
               Reunião do Somente elas       

 Dia 14 (sábado) - 19h30min 
               Culto Up! 
 
 

 Dia 09 Colossenses 1-4 

Dia 10 1ª Tessalonicenses 1-5 

Dia 11 1ª Tessalonicenses 1-3 

Dia 12 1ª Timóteo 1-3 

Dia 13 1ª Timóteo 4-6 

Dia 14 2ª Timóteo 1-4 

Dia 15 Tito/Filemon 

 

O Natal escondido de 
Timothy Keller   (Vida 
Nova, 175 páginas). 
Mesmo quem não é 
cristão acredita estar 
bem familiarizado com 
a história do Natal. As 
versões natalinas do 
bebê Jesus deitado em 

uma manjedoura ornamentam prédios, 
lojas, shoppings, fachadas e jardins e 
entornos de igrejas, e melodias sobre 
pastores e anjos se fazem soar por toda 
parte. Mas, mesmo com a abundância 
dessas referências cristãs na cultura po-
pular, quantos de nós pararam para de 
fato examinar com atenção as partes 
mais difíceis dessa história bíblica? 

Em O Natal escondido, Keller conduz o 
leitor por uma viagem iluminadora rumo 
ao surpreendente cenário da Natividade. 
Ao compreender a mensagem de espe-
rança e de salvação encravada no relato 
bíblico do nascimento de Jesus, o leitor 
vai experimentar o poder redentor da 
graça de Deus de maneira mais profunda 
e significativa. 

Livro 

Resenha extraída da contracapa do livro  
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Anotações sobre o sermão 


