ASSUNTO DA SEMANA: O Natal como manifestação de Deus entre nós!
Curitiba, 13 de dezembro de 2020
Objetivo do encontro: Refletir sobre o real motivo do Natal e suas implicações para nós.
Para o líder: Este é mais um daqueles momentos de envolver a célula em ações práticas para
mostrar o amor de Jesus. Lance desafios para que cada um entenda qual é a sua parte no Natal!

10 MINUTOS - QUEBRA GELO
Para muitos o Natal é momento de festa onde ganhamos alguns quilinhos a mais, damos e
recebemos presentes. Muitos já se esqueceram do Espirito Natalino, do Amor e principalmente da
verdadeira comemoração que é o nascimento de Jesus.
Para vocês o Natal como é comemorado hoje traz algum impacto na sociedade ou na vida das
pessoas em relação ao seu verdadeiro sentido?

20 MINUTOS
1. Cantarei ao meu Salvador
2. Salmos 16 – Qual o versículo que mais falou ao teu coração.
3. Orações de gratidão pelo que o Senhor está fazendo pelas nossas vidas.
4. A Jesus Cristo contarei tudo – HCC 350

RESUMO DA MENSAGEM
OS SEGREDOS DE DEUS NO NATAL – Pr Elias Dantas – Romanos 3:21-28
INTRODUÇÃO: Nesta estação do Natal corremos risco de sermos fisgados pela isca do consumismo
ou pela história incompleta do Natal: só o menino Jesus na manjedoura. Entretanto, o Natal aponta
para o propósito definido de Deus no processo completo de Jesus transformando nossas vidas. Para
a celebração deste Natal precisamos aprender 3 segredos:
1. DEUS É TOLERANTE: (v.25) Ele é tolerante e paciente conosco. Isso não significa que podemos
levar a vida de qualquer jeito porque essa paciência teve um custo alto: a morte de Cristo na cruz.
Por causa de Cristo, Deus nos olha com favor. Quando nos olha, Ele vê o sangue de Jesus. Isso é a

propiciação que nos torna favorável diante de Deus. O resultado disso é a nossa redenção e
remissão. Redenção é uma mudança de status, de morto para vivo, de perdido para encontrado;
Remissão é a mudança de titularidade. Muda o dono da nossa vida. Já não sou mais eu o dono, mas
sim, Deus.
Em que momentos você percebeu Deus muito tolerante com você? De um exemplo.
De que maneira Deus já agiu em sua vida onde demonstrou a sua paciente e amor?
2. DEUS É JUSTIFICADOR E REGENERADOR: (v. 26) Deus é justo e justificador. A cena do juízo
final é um tribunal. O diabo me acusa dos meus pecados, mas Deus diz que não se lembrará do meu
pecado. Antes disso algo lindo acontece: o que nos dá crédito diante do tribunal de Deus é a marca
do sangue de Jesus. O sangue de Jesus regenera nossa vida e nos torna justificados diante de
Deus. Jesus é o nosso advogado junto ao Pai. Deus nos perdoa em Jesus.
O que Jesus mudou em tua vida desde o momento da tua conversão?
O que você entende por estar justificado perante Deus?
3. O SEGREDO DA RESPOSTA DA FÉ: (v. 21-30) A palavra que mais aparece em todo o texto é a
Fé. A fé anula o argumento de Satanás. Quem crê em Cristo é perdoado e recebe vida. A fé anula a
nossa arrogância e orgulho. Os pastores e os sábios do oriente precisaram ser humildes para sair de
onde estavam e ir em busca de Jesus. O Natal revela o que compete a cada um de nós. Isso indica
que cremos, agimos, nos dedicamos e nos entregamos ao agir de Deus na nossa vida.
De que maneira você acredita que a fé pode anular nossa arrogância e orgulho? Você pode
citar um exemplo pessoal para ilustrar esse pensamento.
Como expressar essa fé em ação e dedicação?
CONCLUSÃO – Quando Cristo nasce em nós temos o favor de Deus, temos nossos pecados
perdoados e nosso caráter transformado. Toda essa transformação gera competências em nós para
o serviço do Reino de Deus. Celebramos o nascimento de Jesus e o seu propósito transformador
para a nossa vida.
Checagem
a) Qual é a tua resposta para Deus, neste Natal?
b) Jesus já teve lugar em teu coração? Como as transformações desse nascimento vêm

acontecendo na tua história?
15 MINUTOS
É Natal e nesta época é natural as pessoas desejarem um Feliz Natal. A proposta de evangelismo é
que você escreva uma mensagem ou fale pessoalmente o que significa o Natal. Fale sobre como
esse menino Jesus na manjedoura foi além da cena do presépio, mas que veio com o propósito de
transformar a nossa vida, a nossa história e garantir o nosso lugar para toda a eternidade com Ele.
Mostre o amor de Jesus na prática. Investigue de que maneira você pode atender à necessidade
dessa pessoa. O que está esperando? Mãos à obra!

10 MINUTOS
Muitas pessoas estão enlutadas doentes ou em sérias dificuldades financeiras neste Natal. Vamos
orar para que o consolo do Senhor seja a marca nesse momento e ore também para que o Senhor
nos direcione como célula para ações de socorro a esses irmãos.

