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Querida amiga 

Em  1973, oito mulheres no Colorado – EUA começaram a se reunir regularmente para  atender 
a necessidade mutua por relacionamentos verdadeiros, suporte e mentoria na maternidade. 
Assim começou o primeiro grupo de MOPS, local onde preocupação, cansaço e dúvida 
foram recebidos com apoio, incentivo e amor em torno de uma mesa de mulheres que se 
entendiam de uma forma que só as novas mães conseguem. Essas mulheres sabiam que ser 
mãe faz a diferença na vida dos seus filhos, familiares e comunidade, e elas entendiam o 
impacto geracional da sua influência. Conforme esses encontros cresceram e se expandiram para 
fora do Colorado – EUA, líderes se levantaram e sustentaram o crescimento de base deste 
ministério em mais de 72 países, mais de 3.700 grupos e em 17 idiomas diferentes.

O impacto que o MOPS tem por quase 50 anos é algo a celebrar e agradecer a Deus! 

O alcance de Deus é expansivo, sua vontade transcende todos os bloqueios nas estradas e sua 
palavra e verdade continuam a se espalhar através do ministério do MOPS. Sua participação 
nesse trabalho não passa despercebida. Nós a vemos liderando e cuidando de seus filhos, da 
família e das pessoas ao seu redor. Isso está fazendo uma diferença eterna. Obrigada. 

Para ajudá-la a preparar seus corações para o Natal e lembrar o porquê nós celebramos essa 
temporada, criamos esse guia do Advento. Esperamos que, ao ler as palavras encontradas aqui, 
seu coração se encha de amor e admiração pelo milagre do nascimento de Cristo.

Nossa oração é que esse guia do Advento te convide a relembrar a esperança, o amor, a alegria e 
a paz encontrados no relacionamento com Jesus. Ao ler essas páginas, considere definir um 
ritmo e um tempo especial para convidar sua família e lerem juntos. Bem-vinda de volta ao 
verdadeiro significado do Natal 

Durante as festas e ao longo do ano, o MOPS continuará atendendo às necessidades de todas as 
mães ao redor do mundo. Correremos para os países, comunidades e lares para os quais 
acreditamos que Deus nos convidou em nome das mães, crianças e famílias nos EUA e em todo 
o mundo.

Nós temos um convite para você também. Você consideraria um presente financeiro de Natal 
para incentivar o trabalho contínuo do MOPS? Esperamos que você se junte a nós nesta obra 
transformadora de levar a mensagem de Jesus  a ainda mais lares ao redor do mundo. Visite 
mops.org/Christmas, ou envie mensagem de texto para  LOVEGIVES  (202)858-1233.

Feliz Natal!

Com amor 
MOPS



A VIDA 
ESTAVA NELE, 
E A VIDA ERA 
A LUZ DOS 
HOMENS.

J O Ã O  1 : 4
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INTRODUÇÃO

A vida muitas vezes nos deixa esperando por algo maior. É como se as nossas almas soubessem  
que esse não é o fim.  Esse algo — ou alguém — maior é o que celebramos no Advento. A palavra 
advento significa “chegando” e é um momento em que podemos preparar nossos corações para 
experimentar a espera e antecipação do nascimento de Cristo. Advento também nos dá a 
oportunidade de esperar com antecipação o dia em que Jesus virá à terra novamente e restaurará 
tudo e todos. 

Para ajudá-la a preparar seus corações para o Natal e lembrar o porquê comemoramos essa época, 
criamos esse guia do Advento. Esperamos que, ao ler as palavras encontradas aqui, seu coração se 
encha de amor e admiração pelo milagre do nascimento de Cristo.

Para melhorar ainda mais a sua experiência do Advento, considere usar a coroa do Advento, além 
desse guia. Uma coroa do Advento, que contém 5 velas, está repleta de simbolismo vinculado à 
época do Natal. A coroa de flores perene redonda simboliza a eternidade de Deus, a imortalidade da 
alma e a vida eterna encontrada em Cristo. As quatro velas colocadas ao redor da coroa representam 
as quatro semanas que antecedem ao dia de Natal. Uma vela é acessa a cada domingo, trazendo um 
pouco mais de luz para sua casa naquela semana. Para este guia do Advento, cada vela representa um 
atributo que a vinda de Jesus nos traz: esperança, amor, alegria e paz. Nós também incluímos a 
quinta vela, a vela de Cristo, colocada no meio da coroa. Essa deve ser acessa na véspera de Natal ou 
no dia de Natal para lembrar a verdadeira luz que Jesus traz ao mundo.

Nós oramos para que, em sua jornada pelo Advento este ano, seus corações sejam preenchidos com 
a esperança, amor, alegria e paz que somente Jesus pode dar, e que vocês continuem esperando o dia 
em que Jesus retornar e fará tudo novo. Porque Ele é o “algo maior” que todo coração deseja.

A cada semana, oferecemos uma interpretação criativa em primeira pessoa contada do ponto de vista de Jesus. 
Usamos a Bíblia para elaborar essa narrativa e fornecemos versículos  de referência para um estudo mais 
aprofundado. Esperamos que essa perspectiva dê a você a oportunidade de entender a história de Natal de uma 
maneira nova e profundamente pessoal. Essas narrativas serão identificadas por sombreamento azul no início de 
cada semana.

“O tempo do Advento significa que há algo no horizonte que nunca vimos 
antes. ... É possível não vê-lo, perdê-lo, virar-se exatamente quando ele 

passa por você. ... Então fique. Sente. Permaneça. Espere. Pondere. 
Contemple. Maravilhe-se. Algo está no horizonte. ”

- Jan L. Richardson
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RANÇA



O profeta Isaías me chamou de esperança das nações milhares de anos 
antes de eu nascer (Mateus 12.21). Será que Maria, minha mãe, se deu 
conta de quem eu era – de quem eu seria – quando o anjo Gabriel 
apareceu para ela? Que através do poder do Espírito Santo ela carregaria e 
nutriria dentro dela o Salvador do mundo?

Por gerações o mundo se manteve esperançoso aguardando e orando por 
mim, o Messias, que viria e os resgataria. A destruição e tristeza do 
mundo foram constantes lembretes para eles de que alguma coisa não 
estava correta, mas que eles não tinham o poder dentro de si para 
consertá-la. Eles sabiam que deveriam colocar sua esperança em alguém 
que pudesse verdadeiramente resgatar o mundo e seus próprios corações. 
Aquele alguém sou eu, Jesus Cristo, o verdadeiro Filho de Deus.

Quando Gabriel apareceu para minha mãe aquele dia para anunciar que 
ela ficaria grávida de mim, ele estava anunciando que depois de milhares 
de anos de espera, eu, a personificação da esperança, estava finalmente a 
caminho.

ESPERANÇA

S E M A N A  1
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ABRA O PRESENTE

Quando Jesus veio a terra, ele tomou a forma de homem, o que significa que ele entende o significado de 
viver neste mundo lindo, mas quebrado. Nós servimos a um Deus que está familiarizado com as coisas 
difíceis que nós vivemos aqui. De fato, a Bíblia nos fala que Jesus passou por tudo, e ainda assim ele nunca 
pecou. E por causa de Jesus, nós podemos pedir ajuda e misericórdia ao Pai quando precisamos, e ele nos dará 
livremente.

Que incrível! Jesus não é somente nossa esperança de salvação e eternidade, mas ele também é nossa 
esperança para as lutas do dia a dia, quando sentimos que simplesmente não podemos mais continuar, 
quando a espera – por um resultado positivo do teste de gravidez, por uma oportunidade de emprego, por 
reconciliação em um relacionamento – parece insuportável e a frustração continua aumentando. É nestes 
dias escuros e lugares difíceis que Jesus gentilmente nos relembra de colocar nossa esperança nele, porque ele 
é nosso socorro em tempos de necessidade. Ele experimentou a dor, o sofrimento e a espera, e sabe 
exatamente como é sentir assim, e ele está pronto para nos confortar e guiar através destas estações 
desafiadoras em nossas vidas.

O Advento é a estação de esperança, a estação onde celebramos o nascimento da esperança encarnada, Jesus. 
Então, como você pode compartilhar esperança com outros nesta estação? Existem tantas pessoas sofrendo 
que precisam da certeza de que Deus é por elas e que não se esqueceu delas. Algumas vezes pode ser exaustivo 
tentar enfrentar toda a desesperança que testemunhamos ao nosso redor. Por onde podemos começar?

Vamos tentar começar pertinho, em casa, compartilhando a esperança com nossos maridos e filhos, com um 
grupo de amigos e vizinhos. Nós podemos parar de dobrar as roupas e passar um tempo extra com nosso 
filho (a) que está passando por dificuldades. Nós podemos enviar uma mensagem para uma amiga que está 
lutando com a perda de alguém simplesmente para dizer que não se esqueceu dela. Nós podemos dar 
presentes simples, feitos por nós mesmas, para nossos vizinhos com um bilhete dizendo que estamos ali caso 
eles precisem. Nós podemos convidar um casal mais velho, sem família, para jantar e compartilhar 
os presentes do riso, comida e presença. Às vezes, compartilhar esperança é simplesmente relembrar outros 
que eles não estão sozinhos e não estão esquecidos, nem pelas pessoas, nem por Deus.

Enquanto você acende a primeira vela do Advento, a vela da esperança, pense sobre a 
expectativa do povo de Deus ao esperar que Jesus os resgataria. Pense na esperança que 
nasceu em Maria quando ela descobriu que ficaria grávida do Messias. Pense sobre os 
meios que você pode compartilhar a esperança de Jesus com outros neste Natal. E peça 
ao Deus da esperança para encher você com toda a alegria e paz em fé, assim pelo poder 
do Espírito Santo você possa abundar em esperança. 

Mas o anjo lhe disse: ”não tenha medo, Maria; você foi agraciada por Deus!  Você ficará grávida e 
dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus.” (Lucas 1:30-31).
Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês 
transbordem de esperança, pelo poder do Espírito Santo. (Romanos 15:13).
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O Amor doa.

Deus deu a mim, seu único Filho, porque Ele é Amor. E Eu dei tudo – Meu 
lugar no trono celestial, todos os privilégios que vem com isso e toda Minha 
vida – porque Eu sou Amor. Enquanto vivi na Terra, tive uma vida de 
humildade, altruísmo e obediência e assim foi até a minha morte na cruz 
(Filipenses 2:7-8). Por que eu faria isso?

Tudo por amor.

Meu humilde nascimento num estábulo em Belém foi um prenúncio da vida 
despretensiosa que Eu levaria. Você vê, mesmo sendo o Rei dos Reis e o 
governante do mundo, Eu não vim para minha criação para ostentar Meu 
poder e Minha realeza. Ao contrário, Eu vim para dar a Minha vida como a 
maior expressão de amor que o mundo jamais viu (João 15:13). Quando a 
minha mãe, Maria, me deu à luz, ela deu à luz ao plano de redenção de Deus, 
um plano baseado no impagável e extravagante amor do meu Pai. Um plano 
que envolvia o pagamento pelo preço dos pecados da humanidade, um preço 
que Eu estava mais que disposto a pagar para que pudesse passar a 
eternidade com aqueles que Eu amo.

A Minha vinda à Terra para salvar a humanidade foi um presente, não que seja 
por merecimento ou necessário trabalhar duro para ser conquistado. As 
pessoas podem vir como estão para aceitar meu presente gratuito de 
salvação. Eu vim para resgatá-las enquanto elas ainda são pecadoras e estão 
distantes de mim (Romanos 5:6-8). É através de mim que elas serão novas. 
Descansadas no Meu amor e no Meu presente de salvação. E ambos são de 
graça, prontos para você usufruir.

AMOR
SEMANA 2
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“Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz ao seu 
primogênito. Envolveu-o em panos e colocou numa manjedoura, porque não havia lugar 
para eles na hospedaria” (Lucas 2:2-7).

“Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho Unigênito para que todo que nele 
crer não pereça, mas tenha a vida eterna” (Joao 3:16). 

ABRA O PRESENTE

A magnitude do nascimento de Jesus não pode ser totalmente compreendida se não olharmos o 
plano de redenção de Deus - Ele nos amou tanto que enviou seu Filho para morrer na cruz pelos 
nossos pecados, para que pudéssemos passar a Eternidade com Ele. Que amor Deus tem por nós!

Pode ser difícil entender que o presente da salvação dado por Deus é o mais puro Amor e é de 
graça. Nos foi dado ao preço da vida de seu único Filho. Mas é de graça, somente se o aceitarmos. 
Este tipo de Amor - um Amor que dá humildemente, sacrificialmente e que não espera nada em 
troca - é o mesmo tipo de Amor que somos chamados a ter pelo próximo. Jesus disse: " O meu 
mandamento é este: Amem-se uns aos outros como Eu amo vocês." (João 15:12).

A época da doação chegou: que tempo perfeito para relembrar que cada presente dado em Amor é 
um reflexo do Amor de Jesus. Cada panetone dado a uma vizinha, cada presente embrulhado 
debaixo da árvore, cada comemoração de Natal, cada Ceia servida, quando feitas em Amor, 
apontam o receptor para Jesus. Comprar e dar qualquer presente de Natal não pode ser reduzido 
a mero consumismo, apesar de muitas vezes ser assim! Dar é muito mais do que isso, é um reflexo 
do Amor de Jesus! Será que isso não deveria mudar a forma de comemorarmos essa época e 
também o ano inteiro?

Enquanto você acende a segunda vela do Advento, que é a vela do 
Amor, reflita em como você tem demonstrado Amor nesta época. 
Enquanto você o faz, pense no perfeito e extravagante Amor de 
Jesus. Descanse neste Amor, sabendo que não há nada que você 
possa fazer para mudá-lo e medite na oração do apóstolo Paulo: 
"...para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé, e oro 
para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam 
juntamente com todos os santos, compreender a largura, o 
comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de 
Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam 
cheios de toda a plenitude de Deus" (Efésios 3:17-19).
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J GRIA



Uma boa notícia de grande alegria, é como os anjos anunciaram meu nascimento! 
Eu finalmente estava vindo para resgatar meu povo, que estava esperando por mim 
por centenas e centenas de anos. A espera acabou, e que alegria foi vir à Terra e 
fazer a vontade de meu pai. Não foi fácil deixar meu lugar no céu, mas por causa da 
alegria que me foi prometida, vim à terra e suportei a cruz (Hebreus 12: 2).

Embora eu tenha sofrido durante meu tempo na terra, a alegria sustentou minha 
jornada. Quando você sabe o que o espera no final, até o seu sofrimento pode ser 
motivo de alegria! Expliquei aos meus discípulos desta forma: A mulher que está 
dando à luz sofre dores e tem medo, porque chegou a sua hora; mas, quando o bebê nasce, ela 
já não mais se lembra da angústia, por causa da alegria de ter vindo ao mundo seu filho. 
(João 16:21). O mesmo acontece com todas as pessoas que estão nesta jornada da 
vida. Há tanta dor e tristeza no mundo, mas aqueles que mantêm os olhos em mim 
e na eternidade que os espera experimentarão a minha alegria, uma alegria que não 
depende das circunstâncias, mas é fruto de um relacionamento  duradouro e 
verdadeiro comigo.

Olho algum jamais viu, ouvido algum nunca ouviu e mente nenhuma imaginou o que Deus 
predispôs para aqueles que o amam (1 Coríntios 2:9). Aproveite a sua estadia na Terra e 
tenha alegria na jornada, mas saiba que o melhor ainda está por vir. A alegria 
verdadeira, desenfreada e ininterrupta o aguarda.

ALEGRIA
SEMANA  3
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Não temais; eis que vos trago boas notícias de grande alegria, e que são para todas 
as pessoas: Hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é o Messias, o 
Senhor! (Lucas 2:10-11).

Tenho-vos dito essas palavras para que a minha alegria permaneça em vós e a 
vossa felicidade seja completa (João 15:11)

ABRA O PRESENTE

Você já imaginou como era Jesus quando andou pela Terra? Além de todos os milagres e 
maravilhas que realizou, sabemos que gostava de feriados, celebrações e festejos com amigos (sim, 
ele tinha amigos... 12 na verdade!). Sabemos que ele foi a casamentos, especificamente um 
casamento em Caná, onde transformou água em vinho para que a festa pudesse continuar e os 
anfitriões não caíssem em desgraça. E, aparentemente, Jesus foi até acusado de se divertir um 
pouco demais na ocasião: “Veio o Filho do homem, comendo e bebendo, e dizem: Eis aí um 
homem comilão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores” (Mateus 11:19). Claro, ele não era 
um glutão ou um bêbado, mas vivia com tanta alegria enquanto ministrava aos pecadores que os 
líderes religiosos o acusavam de ser assim.

Então, sim, Jesus sofreu tremendamente por nós, mas o fez com alegria, sabendo que era para que 
as pessoas que ele amava pudessem viver com ele para sempre. O sofrimento e a alegria podem 
coexistir. Na verdade, Jesus promete transformar nossa tristeza em alegria (João 16:20), o que 
significa que talvez a verdadeira alegria - a alegria de Jesus - só pode ser conhecida por aqueles 
que sofreram. Afinal, pode-se realmente conhecer a alegria sem conhecer também a tristeza?

Sabendo, então, que a alegria é possível nos melhores e nos piores momentos, porque a alegria do 
próprio Jesus está em você, pergunte-se como você pode cultivar a alegria no seu coração neste 
Natal e compartilhá-la com os outros. Talvez signifique algo tão pequeno quanto sorrir para o 
caixa do supermercado e elogiar seu trabalho duro. Uma palavra gentil pode ajudar muito a 
encorajar uma alma cansada.

Ao acender a terceira vela do Advento, a vela da alegria, pense no que 
significa ter a alegria de Jesus dentro de você. Considere também esta 
pergunta: A alegria é uma característica que define minha vida? Se não, 
pense no comando do apóstolo Paulo de estar sempre cheio de alegria no 
Senhor. Que seja assim para todo o povo de Deus!
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PePAZ



Quando eu nasci, um exercito  celestial de anjos disseram aos pastores sobre a paz que eu 
traria. A paz era muito diferente da paz que eles esperavam do Messias. Meus seguidores 
estavam convencidos que quando eu vim para a terra para resgatá-los, eu virIa para erguer 
uma guerra contra os Romanos e colocarIa um fim na opressão. Mas minha missão era 
muito maior, muito mais eterna que isso. 

Para trazer paz – shalom, plenitude, harmonia, salvação – ao mundo, eu tinha que 
suportar a cruz com os pecados da humanidade. Por causa do meu sacrifício, você pode 
ter paz com Deus (Romanos 5:1, a paz dada para aqueles que aceitam meu presente de 
salvação. Não existe nada que você possa fazer para merecer paz com Deus – Eu já 
completei a obra na cruz. Está feito! 

Uma vez que você tem paz com Deus você tem acesso a paz de Deus, que é a paz de 
coração e mente que vem quando você confia em mim, quando você confia que eu sou 
quem eu digo que sou (Isaías 26:3. As vezes você terá que proteger essa paz. O mundo é 
cheio de dificuldades e é fácil se sentir sobrecarregado, mas não se afunde com o peso dos 
fardos da vida. Ao invés disso, mantenha seus olhos em mim, traga suas preocupações 
para mim, ponha sua mente em mim, e a paz de Deus que excede todo entendimento, 
guardará  o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. (Filipenses 4:7)

Lembre-se, a paz que você experimenta nesse mundo é só um gostinho do que está por 
vir. Um dia, quando eu fizer tudo novo, será sem pecado e morte pra sempre e você viverá 
em perfeita paz comigo, o Príncipe da Paz. Não haverá mais pecado, depressão, ansiedade, 
morte ou doença. Limparei toda lágrima dos [seus] olhos, não haverá  mais morte, nem 
tristeza, nem choro, nem dor (Apocalipse 21:4

PAZ
SEMANA  4
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De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, 
louvando a Deus dizendo: “Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens 
aos quais ele concede o seu favor” (Lucas 2:13-14).

Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus 
ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, 
Príncipe da Paz (Isaias 9:6).

ABRA O PRESENTE

Os anjos proclamaram paz na terra quando Jesus nasceu. Esse convite permanece para nós assim 
que escolhemos seguir Jesus e aceitar a paz que ele nos promete. 

Antes de Jesus ascender ao céu, ele disse aos seus discípulos que ele estava indo mas voltaria 
novamente: “Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão 
aflições; contudo, tenham ânimo! Eu venci o mundo”. (João16:33). As palavras de Jesus nos lembra 
que nossa paz interior não pode depender das circunstâncias da vida - essa vida irá trazer muitas 
tribulações e dores! Ao invés disso nossa paz deve permanecer enraizada nele – o Príncipe da Paz 
– que venceu o mundo.

E essa paz interior é um presente contínuo! Uma vez que temos paz com Deus e acesso a paz de 
Deus encontrada em Jesus, nós podemos buscar paz com nosso próximo. A maneira de aproveitar 
a vida plenamente, de acordo com as escrituras, é buscar paz com Deus, com você mesmo, com os 
outros e buscar isso de todo coração. 

Como você pode buscar paz com os outros neste Natal? Talvez signifique se livrar das 
expectativas com os outros – expectativas dos presentes que vai receber, quanto tempo você 
vai passar com a família, a gratidão que seus filhos mostrarão por tudo que você faz ou dá – e ao 
invés disso escolher aproveitar o momento presente. Ou talvez signifique cortar sua lista do que 
fazer no Natal para ficar menos ansiosa e mais presente com sua família. Talvez buscar paz com 
outros comece com se libertar das expectativas de ser a mãe perfeita, anfitriã da festa ou a que 
dá bons presentes. Quanto mais graça você se dá, mais graça você terá para dar aos outros.

Conforme você acende a quarta luz do Advento, a luz da paz, reflita nas 
maneiras que a paz de Deus te ajudará a buscar paz com os outros neste 
Natal. Então tire um tempo para refletir nas coisas que você pode fazer 
diferente nesta época de festas de Natal para experimentar a paz que os 
anjos anunciaram nos céus no dia que Jesus nasceu.

- 21 -



A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. 
João 1:4

Chegou o que esperávamos— é a hora de acender a vela de Cristo! A celebração é o 
grande convite hoje. A esperança encontrada em Jesus nos convida a um futuro, o amor 
que Ele demonstrou e nos dá gratuitamente, nos preenche a ponto de transbordarmos, 
Sua alegria nos dá coragem para o nosso caminho e a paz que só Ele traz,  promete 
guardar nossos corações e mentes em cada estação.

O tempo do Advento pode estar chegando ao fim, mas a esperança, o amor, a alegria e a 
paz encontrados em Jesus são eternos, transbordantes e estão ao alcance de cada pessoa 
que confia Nele. Leve esses presentes preciosos com você para o Ano Novo e lembre-se 
de que não importa o que aconteça no próximo ano, lembre-se, Jesus é Emanuel, Deus 
conosco, agora e para sempre!

Ao acender a vela do meio, lembre-se que Jesus é a luz do 
mundo, e Ele promete, “Quem me segue não andará nas 
trevas; pelo contrário, terá luz da vida”  ( João 8:12).) 
Vamos viver na luz de Jesus!

A VELA DE 
CRISTO
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