Lição 2:

DEUS DE

O nascimento de
Lições para Células

JESUS

INTRODUÇÃO:
A concepção e o nascimento de Jesus foi um dos momentos mais extraordinários da História! Não há nenhum exagero
nessas palavras! Foi o maior e mais significativo milagre que Deus operou a favor de mim e de todos nós.
Se na semana passada estudamos que Deus é o Deus da provisão e que, por amor e compaixão, supre todas as nossas
necessidades, nesta semana consideraremos o maior ato de provisão da história: Deus proveu para nós o Salvador!
Aleluia! Vamos, então, olhar para a história do nascimento de Jesus registrada por Lucas e buscar preciosos ensinamentos
e lições para nossas vidas.

DESENVOLVIMENTO:
Leitura Bíblica: Lucas 2.1-20
Naqueles dias César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o império romano. Este foi o
primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para a sua cidade natal, a fim de alistarse. Assim, José também foi da cidade de Nazaré da Galiléia para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à
casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se, com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um
filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito. Envolveu-o em panos
e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia pastores que estavam nos campos
próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a
glória do Senhor resplandeceu ao redor deles; e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: Não tenham medo. Estou
lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo: Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador,
que é Cristo, o Senhor. Isto lhes servirá de sinal: encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De
repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: “Glória a Deus
nas alturas, e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor”. Quando os anjos os deixaram e foram para
os céus, os pastores disseram uns aos outros: “Vamos a Belém, e vejamos isso que aconteceu, e que o Senhor nos deu
a conhecer”. Então correram para lá e encontraram Maria e José, e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem,
contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino, e todos os que ouviram o que os pastores diziam
ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram
glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito.

Alguns pontos de ensino podem ser notados e destacados desse texto de Lucas. Vamos a eles:

1. A divindade de Jesus. O anjo disse aos pastores: “Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o
Senhor”. Nesse versículo, há três palavras usadas para descrever Jesus que afirmam a sua divindade:

Salvador: Essa era uma palavra, no contexto judaico, aplicada somente a Deus (veja Isaías 43.3). O que o anjo estava
querendo dizer, então, ao chamar Jesus de Salvador, era que Jesus é Deus, tendo vindo para libertar os homens da morte
e do pecado (Mateus 1.21);

Cristo: A palavra “Cristo” é de origem grega e tem uma correspondente no hebraico, “Messias”. Tanto “Cristo” quanto
“Messias” significam “Ungido”. Esse título se referia à promessa do grande rei, ungido à semelhança de Davi, que libertaria
a nação do cativeiro e introduziria uma era de liberdade e prosperidade. Jesus, então, foi anunciado pelo anjo como este
rei prometido no Antigo Testamento.
Senhor: Essa é uma palavra muito usada no Antigo Testamento em referência a Deus. Em hebraico, Senhor é “Adonai”,
que foi um título dado a Deus em substituição ao uso do seu nome, Javé, que não podia ser comumente usado, devido
a uma aplicação do terceiro mandamento (Êxodo 20.7). Em grego, Senhor é “Kyrios”, que significa dono e mestre. A
aplicação de “Senhor” a Jesus aponta, então, para a sua divindade e autoridade.
Então, como Deus, Jesus é mais que digno de ser louvado, adorado e obedecido.

2. A humanidade de Jesus. Um dos propósitos de central Lucas ao escrever o seu evangelho foi apresentar Jesus

como homem. É por isso que ele registra o período histórico preciso de seu nascimento, citando o nome de César
Augusto, imperador romano de 31 a.C. a 14 d.C., e Quirino, governador da Síria, além das cidades de Nazaré da Galiléia
e Belém da Judéia. Além disso, descreve detalhes da gravidez de Maria, do nascimento de Jesus e até destaca o cuidado
de envolvê-lo em panos e colocá-lo numa manjedoura. Deus tornou-se homem. Jesus desceu dos céus e tornou-se
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homem, um home como todos os outros. Caminhava, alimentava-se, tinha certo peso e certa altura, seus cabelos e seus
olhos tinham determinada cor, mas Ele também era Deus.

Então, como homem, Jesus é um modelo perfeito e é mais que digno de ser imitado.

3. As reações às boas notícias. Seria simplesmente inconcebível que o Deus criador e todo-poderoso, que havia

feito os céus e a terra, chegasse ao mundo na forma de um bebezinho chorando, e ainda mais em um estábulo. Mas foi
assim mesmo que aconteceu. E segundo o texto que lemos, houve cinco reações às notícias do nascimento de Jesus:
• Averiguação: Os pastores correram para averiguar a realidade das notícias (v.15-16);
• Reflexão: Maria guardou e refletiu sobre as notícias em seu coração (v.19);
• Admiração: Os que ouviram as notícias ficaram admirados (v.18);
• Glorificação: Os pastores glorificaram e louvaram a Deus pelas notícias (v.20).
• Divulgação: Os pastores divulgaram as notícias a todos (v.17);

CONCLUSÃO:
Jesus é Deus. Como Deus ele deve ser louvado, adorado e obedecido;
Jesus é homem. Como homem ele é o modelo perfeito e o exemplo que deve ser imitado;
Jesus nasceu de forma humilde, no meio de gente humilde e pobre. E este é um grande alerta: Os soberbos, arrogantes,
autossuficientes e orgulhosos não têm lugar diante dele.
Devemos considerar muito seriamente as cinco reações manifestadas pelas pessoas diante das notícias do nascimento
de Jesus. Temos que averiguar com muito cuidado quem é Jesus e tudo o que temos ouvido sobre a vida dele. Temos
que refletir seriamente sobre isso e sobre o que temos feito de Jesus na nossa vida. Ao encontrar a verdade, temos que
exultar em admiração, em adoração e escolher viver a vida em devoção total a Cristo, e somente a Cristo; Só podemos
ser crentes apaixonado, agradecidos e adoradores. Vamos glorificar a Deus por isso e divulgar esta mensagem a todos os
que estão próximos de nós. Como o mundo precisa saber sobre Jesus!
Uma grande oportunidade para você adorar, glorificar e se admirar mais uma vez com este tremendo milagre de Deus, o
nascimento de Jesus, é participar do lindo e tocante Musical de Natal “Milagres são reais”. É também uma grande
oportunidade para divulgar a mensagem do grande amor de Deus a todos os seus parentes e amigos. Será na Central
Luxemburgo, todas as noites dos dias 16 a 20 de Dezembro. Venha celebrar Jesus!
E não se esqueça: Culto da Virada, dia 31 de Dezembro, às 22 horas.

16 a 20
de Dezembro
CENTRAL LUXEMBURGO

17

de Dezembro

2

MUSICAL DE NATAL
Sábado e Domingo às 19h
Segunda a Quarta às 20h

10h - Culto (unidades da Central)
18h - Culto (unidades da Central)
19h - Musical de Natal
(Central Luxemburgo)
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24

de Dezembro

31

de Dezembro

10h - Culto especial de Natal
(unidades da Central)

18h - Não haverá culto

10h - Culto (unidades da Central)
18h - Não haverá culto
22h - Culto da Virada
(Central Luxemburgo)

