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DEVOCIONAL DE NATAL PARA FAMÍLIAS -3 

Os Pastores e o Que Podemos Aprender com Eles  

15
 Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos 

outros: “Vamos a Belém, e vejamos isso que aconteceu, e que o Senhor nos deu a 

conhecer”. 
16

 Então correram para lá e encontraram Maria e José, e o bebê deitado na 

manjedoura.
 

17
 Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele 

menino,  
18

 e todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados.  
19

 Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração.
 

20
 Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e 

ouvido, como lhes fora dito. 

Lucas 2:15-20 (NVI) 

 

Quando olhamos para o papel que os pastores tiveram na noite do primeiro Natal 

podemos aprender lições preciosas para o nosso Natal.  

Assim que os pastores ouviram os anjos eles CRERAM. Eles não discutiram, não 

fizeram perguntas e nem exigiram provas. Diante de uma manifestação divina, eles 

simplesmente creram. É isso o que a Bíblia chama de fé (Hb 11:1).  

Depois eles OBEDECERAM. Eles fizeram exatamente o que o anjo lhes disse para 

fazer. Era tarde da noite e eles não voltaram a dormir ou deixaram para o dia seguinte. 

Eles obedeceram imediatamente. O texto nos diz que eles correram para Belém para 

encontrar o Salvador.  

E após conhecerem Jesus eles FALARAM DE JESUS para todos. Eles haviam 

descoberto algo maravilhoso, mas não guardaram aquela descoberta só para eles. 

Precisamos lembrar que eles não eram missionários, não eram pregadores, mas eram 

simples pastores de ovelhas. Pastor de ovelha não era uma profissão muito respeitada 

naqueles tempos, mas isso não os impediu de falar de Jesus para todos. O anjo havia 

dito para eles que “as boas novas de grande alegria” eram para todo o povo e eles 

tinham um papel importante para que todo o povo ouvisse sobre o nascimento do 

Salvador.   

E finalmente eles voltaram para a vida deles GLORIFICANDO a Deus pelo nascimento 

de Jesus. A Bíblia não fala mais sobre eles, mas sabemos que depois de um encontro 

real com Jesus, nossa vida nunca mais será como era antes. Somos transformados. 

Nesse Natal coloque-se no lugar daqueles pastores de ovelhas. Como eles, um dia nós 

CREMOS que Deus enviou Jesus para ser o nosso Salvador. Quando cremos, 

OBEDECEMOS, pois além de Salvador Jesus se torna o Senhor de nossas vidas. Para 

realmente obedecer precisamos FALAR DE JESUS para todos que não o conhecem. E 

finalmente, como eles, temos nossas vidas transformadas e GLORIFICAMOS a Deus 

pelo Salvador.  

Comece hoje a CRER, OBEDECER, FALAR DE JESUS e GLORIFICAR A DEUS.      
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PARA  CONVERSAR EM FAMÍLIA: 

1. E se os pastores não tivessem obedecido e não tivessem falado de Jesus para todos? 

Como o nosso mundo poderia estar hoje?   

2. Você já pensou que sua atitude de cristão de crer, obedecer, falar de Jesus e 

glorificar a Deus pode fazer diferença na vida de pessoas daqui a 2000 anos? 

3. Quais são as maiores dificuldades que você tem para falar de Jesus?  

4. Nesse Natal, o que podemos fazer como família para espalhar “as boas novas de 

grande alegria” para todos que não conhecem Jesus? Pensem em planos e estratégias 

que sua família pode ter para fazer isso.  

 


