
O QUE A BÍBLIA NOS 

ENSINA SOBRE O NATAL? 

Parte 03 – Mateus 2.11 



Hoje – “O aniversário de Jesus”  

 Muitas famílias e a minha também, tem a tradição de 
celebrar datas de aniversário!   

Conta-se, que quando o Pr. Rick Warren tinha apenas 3 
anos, ele perguntou a mãe: “O que é o Natal”?   

 A mãe dele respondeu: “O Natal é o aniversário de Jesus”! 

 Com o pensamento de uma criança de 3 anos de idade, ele 
respondeu: “Deveríamos fazer uma festa de aniversário 
para ele”  

 Diz Rick Warren, que então fizeram. Na festa havia ki-suco, 
música, bolo e velas!  

 Na realidade, eles mantiveram essa tradição até os dias de 
hoje!  



Hoje – “O aniversário de Jesus”  

 Mas, o que a Bíblia nos ensina sobre o Natal, assim 
como, essa história?   

Mateus 2.11  

“Ao entrarem na casa, viram o 
menino com Maria, sua mãe, e, 
prostrando-se, o adoraram. Então 
abriram os seus tesouros e lhe 
deram presentes: ouro, incenso e 
mirra”.   



Hoje – “O aniversário de Jesus”  

 O que nos ensina?   

 

“A festa de aniversário para Jesus tornou-

se um momento sagrado onde lemos a 

história do Natal e compartilhamos o que 

somos gratos e o que estamos dando a 

Jesus, que é uma das partes mais 

memoráveis da celebração.”  



Hoje – “O aniversário de Jesus”  

 A pergunta é, o que vamos dar para o aniversariante?    

 Imagine que eu tenha planejado uma festa para você. 

Convido muitas pessoas, e todos trazem bastante 

presentes, e esses convidados trocam os presentes entre si, 

mas você não ganha nada! Muitos Natais são assim!    

  Esse é o Natal da nossa sociedade! Mas, vamos falar a 

verdade, o que você daria para o Deus que tem tudo?  

A) dê-lhe sua confiança – Confie em Jesus!  

B) dê-lhe prioridade – “Tempo”, “Talento”, “Tesouro”.  

C) dê-lhe o seu coração – Jesus, “o aniversariante” quer 

neste Natal, mais do que qualquer coisa: “Você”!  


