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Neste mês de dezembro, queremos dar uma forte ênfase no significado bíblico do Natal. Por isso, nas próximas três 
lições, estudaremos e aplicaremos o tema “Natal” em todas as nossas células. No meio de tanta correria de final de ano, 
de tantas compras, viagens e formaturas, muitos se esquecem do que significa o Natal e qual é o propósito desta festa. 
Vamos estudar o que a Bíblia diz sobre este festa e fazendo isto, acreditamos que este será um tempo muito especial 
para conhecermos mais sobre o imenso amor de Deus por todos nós. 
Após a chegada, a abertura e o período de louvor, quebre o gelo com as seguintes perguntas:
1. Quando você ouve a palavra “natal”, qual é a primeira idéia que lhe vem à mente?
2. Qual é a sua lembrança favorita do Natal?
3. Em sua opinião, qual é o sentido do natal? Complete a frase: “Natal é o tempo de ........!

Por que o nascimento de uma criança lá no oriente médio, há mais de 2000 anos atrás, é ainda hoje tão importante e 
significativo? Por que se tornou um feriado mundial que envolve bilhões de pessoas, que se reúnem com seus familiares 
e amigos para se abraçarem e desejarem um “feliz Natal”? Por que tanta festa, compras e engarrafamentos, só para 
celebrar este nascimento?  O que faz o Natal tão especial?
O fato é que o nascimento de Jesus Cristo é o mais significativo evento em toda a história da humanidade. Ele divide a 
história entre antes e depois de Cristo (a.C e d.C). Cada vez que preenchemos um cheque, ou celebramos um aniversário, 
ou em qualquer ocasião em que utilizamos uma data, estamos usando o nascimento de Jesus Cristo com a referência 
mundial para a medida do tempo. 
 
A Bíblia diz que o Natal foi uma idéia de Deus. E planejou porque o natal aconteceria, quando ele aconteceria, como 
aconteceria e até onde aconteceria. E desde que foi uma idéia de Deus, precisamos descobrir exatamente o que Ele 
tinha em mente quando do nascimento de Jesus.
O fato é que, na noite em que Jesus Cristo nasceu, Deus enviou um anjo (um mensageiro aos homens) para anunciar 
a sua chegada. E naquele anúncio do nascimento de Jesus, podemos descobrir quais são os três propósitos de Deus 
para o Natal:
Texto bíblico: Lucas 2.8-14: “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”.”
O anjo disse: “Estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo”. Ele fala de uma grande 
alegria para todo o mundo. Por isso entendemos que:
 
O primeiro propósito bíblico para o Natal é que este deve ser um tempo de celebração. 
Basicamente, o que o anjo diz é que o Natal é uma festa. E o que celebramos? No anúncio daquele anjo, encontramos 
três razões para celebrar:

•	 Primeira razão: Porque Deus está dizendo que nos ama. Leiam e repitam a leitura de João 3.16: 
“Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho Unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas 
tenha a vida eterna“
O que Deus está dizendo pra você e pra mim no Natal é: “Eu te amo. Não é apenas o mundo que Eu amo, é você que 
eu amo”. A Bíblia diz que Deus é amor (1 João 4.16). Ou seja, amor é a Sua natureza, é o Seu caráter. 

Orientação inicial ao líder

Desenvolvimento de ensino

Lição 1

Um tempo de celebração

Orientação inicial ao líder:

Neste mês de dezembro, queremos dar uma forte ênfase no significado bíblico do Natal. Por isso, nas 
próximas três lições, estudaremos e aplicaremos o tema “Natal” em todas as nossas Células. No meio 
de tanta correria de final de ano, de tantas compras, viagens e formaturas, muitos se esquecem do 
que significa o Natal e qual é o propósito desta festa. Vamos estudar o que a Bíblia diz sobre este festa 
e fazendo isto, acreditamos que este será um tempo muito especial para conhecermos mais sobre o 
imenso amor de Deus por todos nós. 

Após a chegada, a abertura e o período de louvor, quebre o gelo com as seguintes perguntas:

1. Quando você ouve a palavra “Natal”, qual é a primeira ideia que lhe vem à mente?

2. Qual é a sua lembrança favorita do Natal?

3. Em sua opinião, qual é o sentido do Natal? Complete a frase: “Natal é o tempo de ........!

Desenvolvimento do ensino:

Por que o nascimento de uma criança lá no oriente médio, há mais de 2000 anos atrás, é ainda hoje tão 
importante e significativo? Por que se tornou um feriado mundial que envolve bilhões de pessoas, que 
se reúnem com seus familiares e amigos para se abraçarem e desejarem um “feliz Natal”? Por que tanta 
festa, compras e engarrafamentos, só para celebrar este nascimento?  O que faz o Natal tão especial?

O fato é que o nascimento de Jesus Cristo é o mais significativo evento em toda a história da 
humanidade. Ele divide a história entre antes e depois de Cristo (a.C e d.C). Cada vez que preenchemos 
um cheque, ou celebramos um aniversário, ou em qualquer ocasião em que utilizamos uma data, 
estamos usando o nascimento de Jesus Cristo com a referência mundial para a medida do tempo. 

A Bíblia diz que o Natal foi uma ideia de Deus. E planejou porque o Natal aconteceria, quando ele 
aconteceria, como aconteceria e até onde aconteceria. E desde que foi uma ideia de Deus, precisamos 
descobrir exatamente o que Ele tinha em mente quando do nascimento de Jesus.

O fato é que, na noite em que Jesus Cristo nasceu, Deus enviou um anjo (um mensageiro aos homens) 
para anunciar a sua chegada. E naquele anúncio do nascimento de Jesus, podemos descobrir quais são 
os três propósitos de Deus para o Natal:

Texto bíblico: Lucas 2.8-14: “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”.”

O anjo disse: “Estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo”. Ele fala de 
uma grande alegria para todo o mundo. Por isso entendemos que:

O primeiro propósito bíblico para o Natal é que este deve ser um tempo de celebração. 



Basicamente, o que o anjo diz é que o Natal é uma festa. E o que celebramos? No anúncio daquele anjo, 
encontramos três razões para celebrar:

 • Primeira razão: Porque Deus está dizendo que nos ama. Leiam e repitam a leitura de João 3.16: 

“Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho Unigênito para que todo o que nele crer não 
pereça, mas tenha a vida eterna“

O que Deus está dizendo pra você e pra mim no Natal é: “Eu te amo. Não é apenas o mundo que Eu 
amo, é você que eu amo”. A Bíblia diz que Deus é amor (1 João 4.16). Ou seja, amor é a Sua natureza, 
é o Seu caráter. Logo, o amor de Deus não está baseado no que você faz. Seu amor é baseado no que 
Ele é. Ele te ama no seu dia bom, mas Ele te ama também no seu pior dia. Ele te ama quando você acha 
que merece ser amado, mas Ele também te ama quando você tem certeza que não merece ser amado 
por Ele ou por ninguém. Repito: O amor de Deus é baseado no que Ele é e Deus é amor. Para a maioria 
de nós, é muito difícil compreender o amor de Deus. O apóstolo Paulo escreveu:

“Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou 
nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: “Por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias; 
somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro” Mas, em todas estas coisas somos mais 
que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte nem vida, 
nem anjos nem demônios nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes,  nem altura nem 
profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que 
está em Cristo Jesus, nosso Senhor.” (Romanos 8.35-39)

Esta é uma grande notícia: nada pode nos separar do amor de Deus. E isto nos leva à segunda razão 
porque o Natal é um tempo de celebração:

• Segunda razão: Porque no Natal Deus está dizendo que Ele está conosco. Ele não está ausente, não está 
distante, mas está com você e está comigo. A Bíblia assim nos diz:

“Para onde poderia eu escapar do teu Espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir 
aos céus, lá estás; se eu fizer a minha cama na sepultura também lá estás. Se eu subir com as asas da 
alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá.“ (Salmo 
139.7-10)

Você pode até não sentir que Ele está perto, mas a presença Dele não tem nada a ver com sentimentos. 
Ele está perto sempre e não sentir sua presença pode apenas revelar que é você que não está ligado ou 
conectado à presença Dele. No anúncio do Natal, a Bíblia também afirma que um dos nomes de Jesus é 
Emanuel, que significa “Deus conosco” ( Mateus 1.23).

Uma das maiores promessas da Bíblia está em Hebreus 13.5, que diz: 

“Nunca te deixarei, nunca o abandonarei”

Em sua vida, você pode ter sido abandonado por sua família, ou por amigos, o que é muito triste, mas 
Deus diz que nunca vai nos abandonar. Você sabia que Deus não gosta da solidão? É isso mesmo! Foi 
Ele quem disse em Genesis 2.18:

“Então o Senhor Deus declarou: Não é bom que o homem esteja só”. E a Bíblia ainda diz:

“Deus dá um lar aos solitários” (Salmo 68.6).

Isto significa que todos nós precisamos de amigos, de parentes, de vizinhos, precisamos de gente na 
nossa vida. Mas significa, principalmente, que nós precisamos de Deus. E se você se sente sozinho 
neste Natal, é porque você precisa de Deus na sua vida. Você precisa se conectar a Jesus Cristo pela fé e 
entrar em um relacionamento pessoal com Ele. Ele sempre esteve  e sempre estará com você, mas você 
também precisa estar com Ele.

Mas não é só porque Deus nos ama e porque está conosco que devemos celebrar o Natal. Mas há uma 
terceira razão:



• Terceira razão: Porque no Natal Deus está dizendo que Ele é por nós. Ou seja, Ele não está contra nós, Ele 
não  está só esperando para nos pegar e tornar a nossa vida um castigo miserável. Não! Ele está do nosso 
lado e não contra nós. Ele deseja nos dar uma vida de propósito e significado. Deus é por nós, e esta é a 
grande notícia do Natal.

“Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por 
meio dele” (João 3.17)

Muitas pessoas têm medo de Deus, ficam nervosos quando alguém começa a falar de Deus, porque 
tem medo Dele. Sabe por quê? Por causa da culpa. É a culpa que nos separa de Deus. Mas a Bíblia diz 
claramente que Jesus não veio para condenar o mundo, mas para salva-lo. E esta é a boa notícia do 
Natal: Deus não apenas nos ama, mas Ele está conosco e está a nosso favor. Não precisamos ter medo 
de Deus. É por isso que a primeira palavra que o anjo disse aos pastores naquela noite foi “não tenham 
medo”. E a Bíblia ainda acrescenta:

“Que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós?“ (Romanos 8.31)

No Natal, Deus está nos enviando uma mensagem: “Você não precisa ter medo de mim. Tenha paz, 
porque Eu desejo lhe conceder o meu favor”

O Deus que criou o universo, e que colocou cada estrela em seu lugar e que fixou a Terra em seu eixo 
rotatório perfeito, diz: “Eu amo você, Eu estou com você, e Eu sou por você”. Não importa quem você 
seja, de onde você tenha vindo ou o que você tem feito com sua vida, as Boas Novas de grande alegria 
são para você e são para todos os homens. E isto merece uma grande celebração. Por isso, o Natal é 
mesmo um tempo de celebração. 

Perguntas para discussão em grupo e para conclusões:  

1) Qual das seguintes afirmações é a mais significativa para você neste momento de sua vida e por 
quê?  Deus ama você. Deus está com você. Deus é por você.

2) Leia novamente Romanos 8.35-37. Sublinhe a frase que mais te chama a atenção. Explique 
brevemente porque você selecionou este verso. 

3) Salmo 68.6 diz que Deus Poe o solitário numa família. Como Deus tem usado sua família, amigos, ou 
mesmo esta célula para ajudá-lo a experimentar o Seu amor? 

4) Se você realmente acredita que Deus é por você e não contra você, qual é um pensamento, atitude 
ou comportamento que você precisa mudar?

5) Agora que você sabe como Deus te ama, como isto vai afetar a maneira como você celebra o Natal?

Conclusão: 

O Natal é um tempo de celebração. Então, temos uma sugestão: façam uma festa de Natal na sua Célula. 
Convidem algum parente ou amigo muito chegado para vir a festinha de Natal da Célula. E faça uma 
celebração diante de Deus, compartilhando com todos porque o Natal é um tempo de festa.

Também sugerimos que cada um se prepare com estes estudos sobre o Natal para tomar coragem e pedir 
para dar uma palavra na noite de Natal com sua família. Compartilhe um resumo destes estudos e traga 
para dentro do seu lar o verdadeiro propósito do Natal. Vai ser tremendo e todos ficarão cheios de alegria 
e, por que não, muitos começarão a buscar mais a Deus.

Por último, convide toda a sua célula para estar presente e trazer um convidado no musical de Natal “O 
Bilhete de Ouro” da Igreja Batista Central. Serão cinco apresentações idênticas, no domingo, dia 18/12 (às 
17h e às 20h) e de 19 a 21/12 às 20h, na Central Luxemburgo. Será maravilhoso e impactante. 

Orem juntos agradecendo a Deus por seu amor e por ter nos dado o presente mais valioso, a vida de seu 
Filho Jesus Cristo.


