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Por que existe o 
Natal?

Porque um dia o pecado 
do homem separou a 
humanidade do Deus 
Criador do universo!

Por isso, o homem foi 
condenado à morte 

eterna! O Natal passou a 
existir para salvar o 

homem da condenação 
do pecado. 



“O pecado entrou no mundo por 
meio de um só homem, e o seu 
pecado trouxe consigo a morte. 

Como resultado, a morte se 
espalhou por toda a raça humana 

porque todos pecaram.” 
(Romanos 5:12)

Muitos ficam endividados por 
causa da festa de Natal.

Da mesma forma o pecado 
gerou para nós uma dívida de 
morte eterna.



Pagamento da Dívida

Jesus Cristo pagou nossa dívida: “e 
anulou a conta da nossa dívida, com 
os seus regulamentos que nós éramos 
obrigados a obedecer. Ele acabou 
com essa conta, pregando-a na cruz.” 
(Colossenses 2:14)

DO PECADO E DA MORTE ETERNA 



“Pois vocês sabem o preço que foi pago 
para livrá-los da vida inútil que herdaram dos 
seus antepassados. Esse preço não foi uma 
coisa que perde o seu valor como o ouro ou 

a prata.” (1Pedro 1:18)

Vocês não 
pertencem a 

vocês mesmos, 
mas a Deus, pois 
ele os comprou e 
pagou o preço. 

Portanto, usem o 
seu corpo para a 

glória dele.”  

(1Coríntios 6:19-20)

Deus nos comprou pelo 
sangue de Jesus Cristo



Jesus Cristo é o presente 
que Deus nos deu.

“mas existe uma diferença entre o 
pecado de Adão e o presente que 

Deus nos dá. De fato, muitos 
morreram por causa do pecado de 

um só homem; mas a graça de 
Deus é muito maior, e ele dá a 

salvação gratuitamente a muitos, 
por meio da graça de um só 
homem, que é Jesus Cristo.”  

(Romanos 5:15)



POR QUE COMEMORAMOS 
O NATAL? 

O pecado nos condenou a morte. Fomos 
salvos pela morte de Jesus Cristo na cruz

Você também pode comemorar o 
verdadeiro Natal através da fé em 

Jesus Cristo!

“Eles cantavam esta nova canção: “Tu 
és digno de pegar o livro e de quebrar 

os selos. Pois foste morto na cruz e, 
por meio da tua morte, compraste para 

Deus pessoas de todas as tribos, 
línguas, nações e raças.” (Apocalipse 5:9) 



A morte de 
Jesus Cristo 
nos livrou do 

castigo eterno.

“E, agora que fomos aceitos por Deus 
por meio da morte de Cristo na cruz, é 
mais certo ainda que ficaremos livres, 

por meio dele, do castigo de 
Deus.” (Romanos 5:9)

“Aqueles que conseguirem a 
vitória receberão de mim este 

presente: eu serei o Deus deles, e 
eles serão meus filhos.” 

 (Apocalipse 21:7)

Deus quer nos dar o presente 
para nos tornarmos filhos dele.



Receba agora seu 
presente de Natal

Senhor Deus, muito 
obrigado por enviar 
Jesus Cristo para 
pagar o preço dos 

meus pecados. 
Convido Jesus Cristo 
para entrar em meu 

coração, para ser meu 
Senhor e Salvador. 

Agradeço por receber 
este presente de Natal: 
a vida eterna! Senhor, 
me ajude a conhece-lo 
e torna-lo conhecido. 

Amém



 

 A salvação porque crê em 
Jesus Cristo! 

Foi comprado por Deus  

 Se tornou um verdadeiro filho 
de Deus. 

Ficou livre do terrível castigo 
de Deus!

Você recebeu o melhor 
presente de Deus!



A partir de agora você é 
uma nova pessoa e faz 

parte da Família de Deus. 

Descubra o Amor de Deus 
Busque o conhecimento  

Você não está só! 
Comece a sua jornada de 

conhecimento.



Venha para a melhor aventura da 
sua vida! Estude, explore e 

pesquise informações sobre 
Deus, Jesus Cristo, Amor e Fé. 
Use o link, Digitalize o código 
abaixo para iniciar sua jornada 
pelo conhecimento do Criador. 

Faça as lições e desfrute do 
grande amor de Deus.
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