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Boas FestasReserve um 
Lugar

Jesus ajudava as  
pessoas à Sua volta. 

Cumprimente alguém 
que você não  
conhece hoje.

Compartilhe a alegria  
do nascimento de Cristo. 

Convide um amigo ou  
familiar para se juntar  

a você na celebração do  
nascimento do Salvador em  

um serviço de adoração  
de Domingo. Visite 

SejaALuzDoMundo.org  
para encontrar nossa  
igreja perto de você.
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Cuidando da 
Saúde

Compartilhando 
Luz

Expresse amor por 
alguém que cuidou de 

você ou de um membro 
de sua família nesse ano 

que se passou.

Como Jesus, você pode 
ensinar com histórias. 
Compartilhe em sua  

rede social uma história 
inspiradora de sua 
vida que poderia  
ajudar alguém.
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Memória Mágica

Tempo Juntos

Ache uma foto de uma 
memória de um Natal 

especial que você passou 
com um amigo ou um 
familiar. Compartilhe a 
foto com essa pessoa 

querida, junto com uma 
mensagem sobre porque 

ela é importante  
para você.

Neste Natal, reúna-se 
com as pessoas que 
você ama. Convide o 

maior número possível 
de familiares para uma 

reunião virtual.
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Jejum Solidário

De Lucas 2  
Para Você 

Deixe de fazer uma refeição 
ou duas e doe o dinheiro 

que economizou para uma 
instituição de caridade  
que alimente pessoas 

passando por necessidades. 
Aprenda mais sobre 

as bênçãos do jejum — 
solicite uma conversa com 

os missionários no site: 
SejaALuzDoMundo.org.

Lembre-se do verdadeiro 
motivo dessa época ao 

ler algumas passagens da 
história do Natal em Lucas 
2 na Bíblia Sagrada. Visite 

SejaALuzDoMundo.org 
para ouvir uma

mensagem de Natal de 
nossos missionários.
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Deixe Seu Amor 
BrilharDoe Livremente

Estrela da Árvore 
de Natal

A Dádiva da 
Oração

Jesus expressou  
amor pelas pessoas.  

Compartilhe uma 
mensagem do tipo “Três 
coisas que eu amo sobre 

você” com pelo menos 
três pessoas. Depois 

marque-as nas mídias 
sociais e convide-as a 

fazer o mesmo.

Jesus doou livremente. Nós 
podemos fazer o mesmo. 
Visite uma Máquina de 

Doação perto de você ou 
doe seu tempo ou dinheiro 

para uma instituição de 
caridade fazendo o bem 
em sua região. Publique 

um link nas mídias sociais 
para que outros também 

possam doar.

Dedique a estrela de  
sua árvore de Natal a  

alguém que foi uma luz 
em sua vida este ano. 

Tire uma foto e  
publique-a nas mídias 

sociais com uma  
mensagem sobre 

como essa pessoa o 
influenciou.

Hoje, ajoelhe-se e 
ofereça uma oração a 

Deus. Faça uma meta de 
orar todas as manhãs 
esta semana. Precisa 

de um pouco de ajuda 
para começar? Você 
pode aprender mais 

sobre como orar no site 
VindeACristo.org.
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Atenção Plena

Dádivas de Deus

Jesus amou as pessoas 
o bastante para dar a 

elas Sua atenção plena. 
Hoje, comprometa-se 
a guardar seu telefone 
quando alguém estiver 

falando com você.

Você pode expressar sua 
gratidão como Jesus fez. 
Reflita sobre as dádivas 
que Deus lhe deu e faça 
uma lista. Compartilhe 

sua gratidão com  
outras pessoas.
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Jantares de
Natal

Que homem sábio ou 
mulher sábia abençoou 
sua vida? Compartilhe 
seu amor e admiração 

por eles. 

Assim como Jesus, 
você pode alimentar 

os famintos. Entregue 
comida para alguém que 

possa precisar ou faça 
uma doação para um 

banco de alimentos local. 
Recrute um amigo  

para ajudar.
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Ilumine Sua 
Árvore Familiar

Doces em 
Dose Dupla

Honre aqueles que vieram 
antes de você. Reserve um 
tempo hoje para aprender 

sobre um antepassado.  
Ligue para algum de 

seus avós ou experimente 
usar uma ferramenta de 

história da família, como o 
site FamilySearch.org, e  

compartilhe o que encontrou 
sobre seus parentes.  

Transforme uma boa 
ação em duas boas 

ações. Faça dois pratos 
de doce. Dê um prato 

de doce para seu amigo, 
depois dê o outro para 

alguém que seu  
amigo sugerir.
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O Menino Jesus

Pastor Secreto

O nascimento de Jesus 
é um presente de amor 

a todos nós. Convide 
amigos ou familiares 

para assistir com  
você ao vídeo  

O Menino Jesus no site  
SejaALuzDoMundo.org 

(ou compartilhe 
 on-line o link).

Cite alguém que tem sido 
um pastor em sua vida. 
Alguém que tem guiado 

você de maneira amorosa. 
Reconheça essa pessoa 
publicamente ou mande 
uma mensagem para ela. 
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Hora do Show

Demonstre Amor 
por sua Mãe e 

seu Pai

Jesus tinha um jeito 
maravilhoso de fazer 
com que as pessoas 

se sentissem incluídas. 
Encontre um concerto 
de Natal, uma peça de 
teatro ou outro evento 

em sua região e convide 
alguém para ir com você.

Seja como Jesus e 
expresse seu amor por 

seus pais (ou figuras 
paternas e maternas em 
sua vida). Ligue para eles, 

visite-os ou publique 
sobre eles em suas 

mídias sociais.
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Ame Seu 
Próximo

Vale a Pena 
Compartilhar

Jesus ensinou a  
verdadeira definição  
de amar o próximo. 
Converse com um  

vizinho que você não 
conhece muito bem.

Experimente o poder da 
música sagrada – seja 

cantando com seus entes 
queridos, cantando na 
porta dos vizinhos ou 

compartilhando seu hino 
favorito em suas  

redes sociais.
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Receita para 
Se Alegrar

Jesus É A Luz 
do Mundo

Jesus Se conectava 
com as outras pessoas 

durante o momento das 
refeições. Aprenda como 

fazer uma tradicional 
receita de Natal, de 

alguma parte do mundo. 
Então compartilhe essa 

receita com amigos  
ou familiares.

Compartilhe uma  
escritura que você acha 
que explica o significado 

da época de Natal.  
Precisa de algumas 
sugestões? Dê uma 

olhada nestes versículos 
da Bíblia: João 3:16;  

Atos 4:10–12.
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D O M I N G O S E G U N D A- F E I R A

Seja a Luz do  
Mundo em 2022

Continue compartilhando o amor de Jesus Cristo. Transforme o desafio #SejaALuzDoMundo todos os dias em 
uma meta de Ano-Novo. Não tenha vergonha de compartilhar sua meta em sua rede social.
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N este Natal, siga o 
exemplo de Jesus Cristo 

ajudando alguém a se sentir 
visto, incluído e cuidado. 
Seja um membro da família, 
um amigo, um vizinho ou 
alguém que você nunca 
conheceu antes. Juntos, 
nós podemos ser melhores!  
#SejaALuzDoMundo 
demonstrando amor.
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