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LIÇÃO 142 - PARA REUNIÕES DE CÉLULAS/PEQUENOS GRUPOS      
 

- QUEBRA-GELO: Quando você ouve a palavra “Natal”, qual ideia que lhe vem à mente?   

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

- MEMORIZAÇÃO DAS ESCRITURAS: Lucas 2.11,14 

 
NATAL: UM TEMPO DE CELEBRAÇÃO & SALVAÇÃO 
 
No meio de tanta correria de final de ano e de tantas compras, viagens e formaturas muitos se 

esquecem do que significa e de qual é propósito do nascimento de Jesus. 

A Bíblia ensina que o nascimento de Cristo foi uma ideia de Deus que planejou todos os detalhes. 

Leia Lucas 2.8-14 e vamos então descobrir quais são os seus propósitos para o nascimento Dele.  
 
O primeiro propósito bíblico do seu nascimento de Cristo é celebra-lo.  
 
✓ Porque Deus está dizendo que nos ama. (Leiam João 3.16)  

     O que Deus está dizendo para você e para mim no Natal é: “Eu te amo! Não é apenas o mundo 

que Eu amo, é você que Eu amo”.  
 
✓ Porque no Natal Deus está dizendo que Ele está conosco. Ele não está ausente, não está 

distante mas está com você e está comigo. Você pode até não sentir que Ele está perto mas Ele 

sempre está presente. Ele é Emanuel: “Deus conosco” (Mateus 1.23).  
 
✓ Porque no Natal Deus está dizendo que Ele é por nós ou seja, Ele não está contra nós. 

Segundo João 3.16 Ele não é nosso acusador, é nosso Salvador. 
 
O segundo propósito do nascimento de Cristo é a salvação, vamos entendê-lo!  
 
✓ Jesus veio para nos salvar dos nossos pecados.  

O apóstolo Paulo escreveu: “Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus” 
(NTLH). O problema do pecado é que este nos separa de Deus mas no nascimento de Jesus em 
Mateus 1.21b diz que Ele salvará o seu povo dos seus pecados. 
 
✓ Jesus veio para nos salvar para um propósito.  

Ao lermos Efésios 1.11-12 aprendemos que Deus nos salva do pecado e para um propósito. Nós só 
seremos realizados quando descobrirmos o propósito de Deus para nós e o colocamos em prática.  
 
Você pode viver sua vida em um dos seguintes níveis: O nível da sobrevivência, do sucesso ou no 
nível da significância. Fomos criados para viver no nível da significância, e isto só ocorre quando 
estamos Nele e o conhecemos.  O que você pode fazer para conhecer melhor a Deus? 
 
✓ Jesus veio para nos salvar por Sua graça.  

A graça é quando Deus nos dá o que necessitamos e não o que nós merecemos. O apóstolo Paulo 
declara: “Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de 
Deus; não por obras, para que ninguém se glorie” (Efésios 2.8-9).  
 
Viver debaixo da graça muda tudo em nossa vida; nós não precisamos lutar e trabalhar para 
conseguir nada de Deus, já está tudo consumado, só precisamos assumir nossa posição em Cristo. 
 
Conclusão  

Com o nascimento de Cristo compreendemos que Deus nos ama, está conosco e é por nós; 

também entendemos que fomos salvos dos pecados para o propósito de Deus e por Sua graça.  

Tudo isto são motivos para celebrarmos. Orem juntos e convidem um parente ou amigo para a 

célula e fale da razão do nascimento de Cristo.  
 
EVANGELISMO - APELO: 

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

MISSÕES MUNDIAIS:  
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