
Orientação inicial ao líder:
Recapitulando: Deus tem três propósitos para o Natal, e nós descobrimos estes propósitos no anúncio do anjo feito 
quando do nascimento de Jesus (Lucas 2.8-14; releia a passagem).

O primeiro propósito do Natal é celebração: “Estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o 
povo”. 

O segundo propósito de Deus para o nascimento de Jesus é salvação: “Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o 
Salvador, que é Cristo o Senhor.”

E o terceiro propósito de Deus para o Natal está no verso 14, onde lemos: “Glória a Deus nas alturas, e paz na terra 
aos homens aos quais ele concede o seu favor“. 

O terceiro propósito do Natal é reconciliação.

Pare um instante e deixe a célula discutir a seguinte pergunta:

1. Para você, o que significa “reconciliação”?

Desenvolvimento do ensino:
O que é reconciliação? Reconciliação é quando um relacionamento quebrado é restaurado. Reconciliação é 
restauração da paz. Reconciliação é paz na terra.

Nunca haverá paz no mundo enquanto não houver paz nas nações. Nunca haverá paz na nação enquanto não houver 
paz nas famílias. E nunca haverá paz nas famílias enquanto não houver paz em cada pessoa individualmente. E nunca 
haverá paz no indivíduo enquanto não convidarmos o Príncipe da Paz para reinar em nossos corações. Jesus Cristo é 
o Príncipe da Paz. Veja Isaías 9.6 mencionando o nascimento de Jesus:

“Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado 
Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz”.

Jesus veio para trazer paz na terra, em vários sentidos.

Os três tipos de paz:

1. Paz com Deus. Se alguém está tentando viver a sua vida sem Deus, então ele estará em guerra contra Deus e 
precisa de um acordo de paz. O apóstolo Paulo diz em Romanos 5.1:

“Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo”

Como alguém pode ter paz com Deus? Não se consegue isto prometendo ser bonzinho e fazer o bem, nem 
tentado ser perfeito. Isto é impossível. Também não se alcança a paz com Deus decidindo nunca mais pecar, 
porque isto vai acontecer. A paz com Deus é alcançada, com a Bíblia diz, através da fé, fé na graça de Deus. Ou 
seja, a paz com Deus é uma paz espiritual. Veja este outro verso:

“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).

Natal é tempo de reconciliação porque Jesus veio para trazer paz entre nós e Deus, veio derrubar o muro de 
separação que havia entre nós e Ele e nos reconciliar com Deus.

2. Paz de Deus. Jesus veio nos trazer paz emocional, paz interior, que acontece quando estabelecemos paz com 
Deus. Se tivermos paz com Deus, teremos paz conosco mesmo. Ou seja, a paz de Deus invade o nosso coração no 
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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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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. 

momento em que fazemos as pazes com Deus. Nossa paz só vai acontecer quando entramos em relacionamento 
com Deus, e conhecendo-o, aprendemos a confiar e descansar Nele. Veja o que o apóstolo Paulo diz:

“Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem 
seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em 
Cristo Jesus” (Filipenses 4.6-7).

3. Paz com os outros. A paz que Jesus veio trazer é paz espiritual, é paz emocional, mas é também paz relacional. Ele 
veio trazer reconciliação entre os homens, entre famílias, entre pais e filhos. Paulo também diz:

“Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da 
reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os 
pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como 
se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhes suplicamos: Reconciliem-se com 
Deus” (2 Coríntios 5.18-20)

Em outras palavras, Deus nos tem dado tanto um ministério quanto uma mensagem da reconciliação, para que 
cada um de nós, tendo recebido a paz com Deus mediante a fé em Jesus Cristo, possamos agora ajudar as pessoas  
a encontrarem paz com Deus e paz com todos.

Conclusão: 
A maior de todas as necessidades em nosso país e em todo o mundo é paz e reconciliação. Esta é a mensagem 
do Natal: Paz na terra e boa vontade entre os homens.

Com quem nós precisamos restabelecer um relacionamento quebrado neste Natal? Com você sabe que 
precisa se reconciliar? Para que isto possa acontecer, você precisa deixar que Jesus encha seu coração com o 
Seu amor de tal modo que consiga amar os outros da mesma forma que Ele os ama. E precisa deixar que Ele te 
encha com o verdadeiro perdão, porque até que Ele o faça, você não terá a capacidade de perdoar os outros.

Perguntas para discussão em grupo:  
1) Estudamos sobre três tipos de paz: paz com Deus, paz de Deus e paz com os outros. Em qual destas três áreas 

você está precisando convidar o Príncipe da Paz para reinar a partir deste Natal? 

2) A Bíblia é clara ao dizer: “Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com 
ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará 
o coração e a mente de vocês? Brevemente, comente sobre uma experiência em que a paz de Deus te encheu 
ao levar sua ansiedade a Ele.

3) Pense numa pessoa que lhe vem à mente quando se fala em reconciliação e conserto de relacionamento. Que 
passos você poderia dar para mostrar amor e perdão neste caso?  

4) Jesus Cristo é o presente Natal de Deus para você. Você já abriu o presente e já fez as pazes com Deus? Se sim, 
poderia contar como você fez para aceitar este presente? E se não, poderia então compartilhar como está a 
sua caminhada com Deus?


