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LIÇÃO 141 - PARA REUNIÕES DE CÉLULAS/PEQUENOS GRUPOS      
 

- QUEBRA-GELO: Qual é o sentimento mais comum que você experimenta na época do natal? 

 - ADORAÇÃO: “Adorar é orar, dizer quem Deus é. Escolha músicas apropriadas para este fim”. 

- MEMORIZAÇÃO DAS ESCRITURAS: Mateus 1.23 

 
O NATAL E O NASCIMENTO DE CRISTO (parte 1) 
     

O nascimento de Jesus é comemorado em todo o mundo, embora não exista menção bíblica 

de que devemos fazê-lo e nem ordenança ou hábito da igreja primitiva. O dia de Natal, 25 de 

dezembro, foi estipulado pela igreja católica no ano de 350 através do papa Júlio I, sendo mais tarde 

oficializado como feriado.  

Em nossa igreja não comemoramos o Natal com árvores, enfeites, guirlandas, papai Noel 

etc..., mas por ser uma festa universal usamos as oportunidades para ensinar as pessoas sobre o 

propósito do nascimento de Jesus, descrito em Mateus 1.18-24 e 2.1-12. 

O nascimento de Jesus foi o início do cumprimento da promessa de redenção do homem 

separado de Deus pela desobediência de Adão no Éden.   
 
O nascimento de Cristo é repleto de paradoxos, vamos aprender muitas lições com estes? 

1) Fala de um soberano que resolve se tornar um homem comum e morar entre nós. “A Palavra se 

tornou um ser humano e habitou entre nós.” (João 1.14) 

- Isto fez com que Ele pudesse nos salvar completamente, pois sabe o que é ser homem.   
 

2) Um Cordeiro que possui a linhagem de um leão. “Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do 

mundo” (João 1.29). Em Apocalipse 5.5 diz: “que Ele é o Leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, 

venceu para abrir o livro e os seus sete selos”. 

- Servo e rei ao mesmo tempo. Por isto seus seguidores não precisam liderar pela força, pressão 

ou por infligir medo, ele tem o poder da liderança que influencia pelo servir. 
 

3) Um nascimento que vence o poder da morte. “Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os  

mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer.” (João 5.21) 

- Que fato poderoso: Nós os crentes temos a garantia que seremos ressuscitados e todos 
aqueles que venham a crer em Cristo, nunca morrerão eternamente e não entrarão em juizo. 

 
Podemos aprender muito com o nascimento de Jesus e seu propósito para nossas vidas: 

Como Ele veio: Aconteceu conforme descrito nas profecias. Uma virgem torna-se mãe pelo poder 

do Espírito Santo e o criador vindo para resgatar a criatura. Você só poderá saber porque Ele 

nasceu e ainda vive, e ter uma experiência com Ele se você conhecer a sua palavra. (Mateus 2.5) 
 
Quando Ele veio: Isto aconteceu na plenitude dos tempos; isto é no tempo determinado por Deus. 

Paulo diz: “mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho...” (Gálatas 4.4) 
 
Para que Ele veio: Em João 3.16 diz: “Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu 

único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna.” 
 
Por que Ele escolheu vir: Para espontaneamente morrer para que você pudesse viver! Da mesma 

forma nós só poderemos conhecer a Deus se espontaneamente entregarmos nossa vida a Ele. 
 
Conclusão: Celebramos no bebê, Cristo da cruz, mas sim o Cristo vivo que convida pessoas a crer 

Nele e receber a vida eterna. Orem uns pelos outros e fale de Jesus Cristo aos familiares e amigos. 
 
EVANGELISMO - APELO: 

VISÃO: Faça contato, ore uns pelos outros, encontre com o discípulo e evangelize. 

MISSÕES MUNDIAIS: Ore pela paz de Israel, por Amir Tsarfati e missionários em Israel. 
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