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Já estudamos na última reunião que Natal é tempo de celebração, um tempo de festa para todo o mundo. O segundo 
propósito do Natal pode ser descoberto no mesmo texto que lemos semana passada: Lucas 2.8-14 (por favor, releia o texto 
com sua célula).
No anúncio do Natal, podemos encontrar outro propósito de Deus para o nascimento de Jesus:

“Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor.” (Lucas 2.11).

Ou seja, o segundo propósito bíblico para o Natal é salvação. 
Pare um instante e deixe a célula discutir as seguintes perguntas:
1. Para você, o que significa “salvação”?
2. Mais precisamente, Jesus veio para nos salvar de que? 

Não há dúvidas de que vivemos em um país de gente muito religiosa. No Brasil, apenas cerca de 3% se dizem ateus, ou seja, 
97% afirma crer em Deus. De fato, pesquisas tem confirmado que 90% de nossa sociedade afirma que reza ou ora a Deus 
regularmente. Isto significa que as pessoas reconhecem sua necessidade de ajuda por parte de alguém maiores que elas 
mesmas, alguém que as ajude em seus problemas, que as resgate de um buraco em que caíram e que, em última instância, 
as salve de algo que não podem resolver sozinhas.

As três dimensões da salvação:

Na Bíblia, a salvação do homem é tridimensional. Nós somos salvos de algo, somos salvos para algo, e somos salvos por 
alguém. 

1. Jesus veio para nos salvar dos nossos pecados. Pecado é uma atitude, é a transgressão voluntária da lei e da vontade de 
Deus. É um problema de orgulho: sempre que pecamos estamos dizendo “eu quero ser meu próprio chefe, faço o que 
quero e eu não preciso de Deus!”. O apóstolo Paulo escreveu:
“pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus” (Romanos 3.23)
Outra versão diz: “Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus” (NTLH). Ou seja, o problema do 
pecado é que ele nos separa de Deus. O profeta Isaías confirma esta desgraça dizendo:
“Vejam! O braço do Senhor não está tão encolhido que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. 
Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus; os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele 
não os ouvirá.” (Isaías 59.1-2).
Jesus veio ao mundo para nos libertar dos nossos pecados. Mas não apenas nos salvar dos nossos pecados. Ele também 
veio para nos salvar de nós mesmos. Veja este outro texto bíblico:
“Miserável homem que eu sou! Quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, 
nosso Senhor! De modo que, com a mente, eu próprio sou escravo da Lei de Deus; mas, com a carne, da lei do pecado.” 
(Romanos 7.24-25). Ou seja, graças a Jesus nós podemos ser salvos do pecado que habita em nós e nos domina.
A resposta para os nossos problemas não é um novo lugar pra viver, um novo programa pra curtir ou um novo remédio 
pra tomar. Não é nos lançarmos em um novo relacionamento. A resposta para o nosso problema do pecado e para a 
nossa vida sempre insatisfeita é Jesus Cristo. Nós precisamos de um Salvador. 

2.     Jesus veio para nos salvar para um propósito. A Bíblia afirma:
“Deus nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria 
determinação e graça” (2 Timóteo 1.9). 
“Nele fomos também escolhidos tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo 
o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o 
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louvor da sua glória” (Efésios 1.11-12).
Deus tem um plano e um propósito para a nossa vida. Como o nosso Criador, Ele sabe o que é o melhor para nós. 
Então, Ele não somente nos salva do pecado, mas também nos salva para um propósito, um plano que Ele deseja que 
nós alcancemos. Nós nunca seremos completamente satisfeitos e realizados na vida até que descubramos qual é o 
propósito de Deus para nós e como colocá-lo em prática. 
Cada um de nós pode viver sua vida em um dos seguintes níveis: no nível da sobrevivência, no nível do sucesso ou no 
nível da significância. Nós fomos criados para viver no nível da significância, que conseguimos quando conhecemos 
a Deus, Nele descobrimos o nosso propósito na vida e com junto com Ele conseguimos viver na prática esta vida de 
significado e propósito. 
 Ou seja, nós fomos feitos por Deus e para Deus, e até que  entendamos isto, a vida nunca fará sentido.

3.  Jesus veio para nos salvar por Sua graça. Relembrando: Nós somos salvos do
pecado, somos salvos para um propósito, e somos salvos por Jesus Cristo, mediante sua graça. 
O que é graça? Graça é quando Deus nos dá o que nós necessitamos e não o que nós merecemos. Graça é quando 
Deus nos diz: “Eu vou pegar os seus problemas e fazê-los meus problemas”. O apóstolo Paulo declara:
“Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus; não por obras, para que 
ninguém se glorie” (Efésios 2.8-9). 
Este é o texto chave deste estudo: a salvação é um dom de Deus, ou seja, é um presente. Natal é tempo de salvação 
porque Deus nos deu o maior presente da história. Ele nos deu a vida de Seu único filho, a fim de nos salvar sem que 
merecêssemos isto. Em um presente dele. Precisamos recebê-lo , desembrulhá-lo e aplicá-lo em nossa vida.

Esta é a Boa Nova (Evangelho): Jesus Cristo veio para nos salvar. Ele veio para nos salvar das nossas feridas, maus hábitos, 
vícios, e de tudo o que nos domina, que é o pecado, veio para nos salvar para um propósito, porque ele tem um plano 
maravilhoso para a nossa vida, e veio para nos salvar pela sua graça, ou seja, de graça e sem que tenhamos feito nada 
para merecer a nossa salvação. Por isto o Natal é um tempo de celebração: porque Natal é tempo de salvação.

Perguntas para discussão em grupo:  

1. Você é salvo de seus pecados, para o propósito de Deus e por sua graça. Qual destas três verdades fala mais alto para 
você hoje? 

2. O que significa pra você que seus pecados sejam perdoados? Como e quando foi a primeira vez que experimentou o 
perdão de Deus em sua vida? 

3. Falamos sobre viver no nível da sobrevivência, do sucesso e da significância. Você já descobriu o propósito de Deus 
prá sua vida? O que deveria fazer para descobri-lo? 

4. Leiam Efésios 2.8 e Mateus 5.16. Se Deus nos salva por sua graça não por nossas obras, então porque fazer boas obras 
é tão importante? Ajuda ao líder: não fomos salvos por meio de boas obras mas, uma vez salvos, somos chamados 
para fazer boas obras.

O anjo disse: “Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor.” (Lucas 2.11). Por que nosso salvador 
teve que nascer? Por que Ele apenas não desceu do céu ou apareceu aqui na Terra de forma miraculosa?  
 
 
 
 
 
O desafio continua. Que tal fazerem uma festa de Natal na sua célula? Convidem algum parente ou amigo  chegado e 
faça uma celebração diante de Deus, compartilhando com todos porque o Natal é um tempo de festa e de salvação.
Também sugerimos que cada um se prepare com estes estudos sobre o Natal e peçam 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.
E não se esqueça: convide toda a sua célula para o musical de Natal da IBC intitulado “Entre nós”. Serão duas apresentações 
idênticas, no sábado dia 18/12 (19h30) e no domingo dia 19/12 às 18h00. Será maravilhoso e impactante. 
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E não se esqueça: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. 


