1. ASSUNTO DA SEMANA: NATAL DE ESPERANÇA
Curitiba, 06 de dezembro de 2020
Objetivo do encontro: Trazer a esperança que só Jesus pode dar neste Natal, com tantas
limitações com o distanciamento social a mensagem do Natal é fantástica, poderosa e cheia de
esperança.
Para o líder: Querido líder, neste tempo de distanciamento social, com preocupações e limitações,
em que não poderemos fazer nossa confraternização da célula de forma presencial, faça a
confraternização virtual levando a mensagem do Natal e a esperança de dias melhores. O importante
é que todos se sintam acolhidos e amados.

10 Minutos - QUEBRA GELO
Peça que cada participante da célula conte sobre um momento muito especial que aconteceu em um
Natal que marcou sua vida.

20 Minutos
1. Oh, quão lindo esse nome é.
2. Leiam Salmos 117 e apresentem palavras que louvem a esse Deus pelo Seu amor e
fidelidade para conosco.
3. Orações de exaltação e agradecimento pelas bênçãos da semana.
4. Deus é fiel.

RESUMO DA MENSAGEM – A GLÓRIA DO SENHOR VOLTOU
Mateus 1:18-25 – Pr Marcílio de Oliveira
Introdução: Estamos chegando ao final de um ano difícil para todos no mundo inteiro, mas mesmo
assim o Natal faz brotar no ser humano a solidariedade, bondade e amor. Apesar de que algumas
pessoas não estejam entrando no clima desse Natal diferente, a mensagem do Natal continua sendo
fantástica, poderosa, e a melhor mensagem de esperança. Vamos compreender e conhecer quais
são elas:
I.
DEUS ESTÁ GERANDO ALGO NOVO
A história do nascimento de Jesus nos faz pensar no caos que as famílias de Maria e José estavam
vivendo com a notícia da gravidez de Maria, mas em meio à essa situação tão desafiadora eles
foram surpreendidos pelo agir sobrenatural de Deus. O Natal é a notícia de que Deus ainda está
trabalhando. O mesmo Ele faz conosco hoje. Deus está gerando algo novo em um ambiente de caos
aos olhos humanos, fazendo algo extraordinário. Neste Natal, não desista de crer, de buscar o
Senhor.
Você pode compartilhar uma experiência em que você estava em meio ao caos, mas Deus fez
algo novo e surpreendente?

II.
DEUS VEIO PARA TRAZER SALVAÇÃO
Neste tempo a nação de Israel vivia sob o domínio de outros povos esperando o cumprimento das
profecias de que nasceria um libertador, um salvador. Deus vem trazer um libertador que traz a
salvação. Nós também precisamos ser salvos e Jesus vem nos libertar do domínio de Satanás. O
natal traz consigo a mensagem de esperança de que não precisamos mais viver escravizados pela
carne e pelo pecado.
De que maneira a mensagem do Natal pode trazer esperança e transformação para o homem?
Se esta mensagem já transformou sua vida, conte como foi.
III.
DEUS NÃO TE ABANDONARÁ
A mensagem do Natal é mensagem de esperança porque Deus resolveu o problema que havia do
distanciamento social entre Ele e nós. Jesus veio ao mundo para nos aproximar de Deus, para que
tenhamos acesso a Ele. Deus nos quer perto dele, como um pai, nos abraçar e envolver em seus
braços. A mensagem do natal traz esperança para mim, para você, para os abatidos, porque você
nunca mais precisará se sentir sozinho. Esta é a mensagem do Natal: Você não está só!
Conte como você percebe essa presença de Deus no teu dia a dia?
Se você já se sentiu sozinho e hoje não se sente mais, como foi que descobriu que poderia
contar a presença maravilhosa de Jesus, o Deus Conosco?
CHECAGEM
a) Quais são suas expectativas para este Natal? O que você pode fazer em sua casa para que
a mensagem do Natal seja poderosa e cheia de esperança.
b) Como você está se sentindo neste dezembro de 2020? Está cansado, abatido? Está
enfermo, está com medo? Você já convidou Jesus para entrar na tua história?
c) O que te falta para convidar Jesus a ser o teu presente de Natal?

10 minutos
Neste tempo de distanciamento social vamos aproveitar o momento de Natal e final de ano para
levar a mensagem poderosa do natal para as pessoas próximas a nós que não conhecem a salvação
em Jesus. Use as suas ideias e leve o amor através de gestos concretos para as pessoas. Por
exemplo, você pode colocar em uma embalagem um biscoito caseiro, balas, bombons ou qualquer
outro mimo que te seja acessível. Se te for acessível, você pode enviar uma cesta ou um panetone,
etc. O que importa é a tua atitude escreva uma mensagem de amor e esperança que se encontra em
Jesus e deixe na casa ou portaria do prédio da pessoa que você sabe que precisa. Depois
acompanhe essa pessoa durante o tempo que for necessário. Você faz o ordinário e Deus fará o

extraordinário!
15 minutos
Vamos orar pelas necessidades individuais de cada membro da célula. Orar pela nossa cidade e
país que está passando por um momento difícil na pandemia. Orar pelos doentes com COVID. Orar
pela conscientização da população que precisamos respeitar o distanciamento social, evitar
aglomerações, tomar os cuidados necessários para que a contaminação seja controlada. Orar pelos
nossos líderes que tenham sabedoria neste tempo tão diferente para que nossa cidade e nação
possa superar todas as dificuldades.

