
 

   
 

 
Dia 06 de dezembro de 2020 

 Líder: essa é pra você! Acalme-se e deixe Deus revelar-se para você como 

Deus | Orando Salmo 46.10 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Se aquieta, ó minh'alma, e deixa Deus ser Deus. Não limite o seu infinito poder, nem diminua sua grandiosa 

sabedoria. Na escuridão, ele faz surgir a luz; do nada, ele cria todas as coisas. 
Ele é o Deus que escolhe o desprezado e o exalta, aquele que, na pior situação, ainda é glorificado; este é o 

Deus em quem você crê! Aquele que, com um jovem ruivo e pastor de ovelhas, faz derrotar um gigante; o mesmo 

que, escolhendo o menor da menor casa da menor família, o torna vitorioso e libertador. 

 

“Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus…” 

– Salmo 46.10 (ARA) 

 

Leia o devocional completo no link: https://www.instagram.com/p/CIf8VXYAx5i/ 

 

Dica para o líder! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Fique sempre por dentro dos eventos de nossa igreja, para convidar a sua célula: 

Recesso: A partir dessa semana, os roteiristas do ministério One entrarão em recesso de final de ano. 

Agradecemos o apoio da igreja e ficamos felizes por servir neste ministério.  

 

Quebrando o Iceberg! Viagem 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Vamos imaginar que acabou a pandemia e que você ganhou uma viagem de cruzeiro com três 

acompanhantes, quem seriam as três pessoas que você escolheria para ir contigo? 

 

Cristo: o Único Digno de Louvor! 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Deus está perto de nós (God Is With Us Now) – Diante do Trono 

Teu amor não falha – Nívea Soares 

Leão e o Cordeiro – Marcus Salles 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/p/CIf8VXYAx5i/
https://youtu.be/Uwwfzb920Pk
https://youtu.be/3q-pRKf-VaQ
https://youtu.be/lc8kQHrw2bk


 

   
 

 

O que aprendemos nesta semana? 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Natal de esperança | Pr. Marcílio de Oliveira | Mateus 1.18-25 

Estamos nos preparativos do Natal. Gostamos de aproveitar esse tempo para enfeitar a casa e comprar 

presentes para pessoas queridas. Mas o Natal vai além desses preparativos. É um tempo de renovação da 

nossa esperança. Hoje, veremos a razão pela qual podemos ter esperança: 

1) Deus está fazendo algo novo (v. 20): A história do natal começa no meio de algo inusitado. Um anjo 

avisa Maria que ela ficaria grávida, isso gerou um caos na vida dessa jovem noiva. Havia a possibilidade 
das pessoas entenderem que ela foi adúltera. Ainda temos a figura de José nesse enredo, homem bom e 

correto. Seu coração fora acalmado diante da frase “não  tenha medo”, dita pelo anjo enviado. Deus tem um 

plano, ainda que tudo pareça um caos. Ele teve um plano ao criar o mundo e a família em Gênesis e 

manifestou-se na vida desse casal para cumprir o plano da salvação.  

Como é o Natal em sua casa? 

2) Deus veio para trazer a salvação (v. 21): Jesus veio para nos resgatar e trazer a salvação.  Algumas 

vidas são escravas de vícios como bebidas, cigarros, pornografia, entre tantos outros males que nos afastam 

do Senhor. A dívida era muito alta, um preço de sangue. Não havia animal que pudesse ser sacrificado para 

o pagamento. Cristo foi o cordeiro imaculado que morreu em nosso lugar. A dívida foi paga e, com ele, 

podemos vencer as tentações e ter livre acesso ao Pai. No novo Adão, há esperança de nova vida! 

O que se fez novo em sua vida após conhecer Cristo? 

3) Deus não te abandonará (vv. 22,23): O anjo anunciou o nome daquele bebê e como viria a ser 

conhecido. Era o Emanuel, o Deus Conosco. O pecado faz separação entre o ser humano e Deus, porém 

ele resolveu esse problema com a vinda de Cristo. Em Mateus 28.20, há uma promessa para aqueles que 

nele creem: não andarão sozinhos, mesmo em meio ao caos. 

Você está com medo do quê? Tem andando angustiado (a)? Lembre-se, o Senhor está perto daqueles 

que o buscam! (Salmo 145.18). 

O Natal é uma mensagem de esperança, porque Jesus salva todo o que nele crê e promete a vida 

eterna! Você quer que essa mensagem de esperança se torne real para você? 

Compartilhando o Evangelho 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Que tal demonstrar o cuidado do Senhor para alguém que você tenha orado? Pode ser uma cesta de natal 

com uma mensagem de esperança. 

Tempo de orar 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Pai amado, te louvamos porque o Senhor cuida de todas as coisas. O teu plano perfeito de salvação um dia 

me alcançou. Oro para que eu possa ser um canal de bênção para pessoas que ainda não o receberam 

como único Senhor e Salvador. Amém.   

https://www.bible.com/bible/1608/MAT.1.18-25
https://www.bible.com/bible/1608/MAT.1.20
https://www.bible.com/bible/1608/MAT.1.21
https://www.bible.com/bible/1608/MAT.1.22-23
https://www.bible.com/bible/1608/MAT.28.20
https://www.bible.com/bible/1608/PSA.145.18

