Série: O Sentido do Natal

LIÇÃO 2: PRESENTES DE NATAL
9 a 14 de dezembro
INTRODUÇÃO
Começamos na semana passada uma série especial sobre o sentido do Natal. Hoje e na próxima semana vamos conversar sobre um
assunto que todos amam: presentes de Natal. Você vai descobrir quais são os maiores presentes que você pode ganhar na vida. Vai
ser um mês muito especial, cheio de oportunidades de comunhão, celebração, perdão e transformação. Lembre-se que sua célula se
reúne durante a semana nas casas e aos domingos com todas as demais células para nossos cultos de celebração.
Neste final de ano preparamos duas semanas livres para você aproveitar os momentos de comunhão e celebração junto com
a sua célula. Prepare uma ceia gostosa. Inspire seus membros a visitarem uns aos outros no desafio de casa em casa. Após as
comemorações de dezembro, começaremos 2019 com muita força descobrindo o poder da palavra de Deus com a Série Superação.
Vai ser incrível! Fique ligado no calendário especial do final de ano:
Dezembro e janeiro

Tema | Programação

Células nas Casas

Celebração das Células

3 a 08|12: Três Tipos de Paz

07 a 09|12: Cultos de Avivamento com Randy Clark

10 a 15|12: Presentes de Natal

15 a 19|12: Musical de Natal

17 a 22|12: Presentes de Natal (parte 2)

23|12: Culto Especial com Ceia

24 a 29|12: Lição Livre

31|12: Culto da Virada (22h)

31|12 a 05|01: Lição Livre

Janeiro: Série Superação

DINÂMICA
Pegue uma caixa de chocolate (BIS ou similar) e embrulhe. Cole no embrulho uma tira com um versículo bíblico. Agora pegue esse
conteúdo e embrulhe novamente, colocando um segundo versículo bíblico por fora. Repita esse procedimento mais algumas vezes
utilizando embrulhos, pacotes ou caixas cada vez maiores. Escolha alguns versículos marcantes para colar em cada embrulho.
Prepare um presente dentro de outros presentes. Faremos uma brincadeira surpresa com os membros da sua célula. Vai ser divertido!
Após separar um tempo especial de louvor e oração, reúna seu pessoal e traga o embrulho de presente preparado com antecedência.
Faça um discurso elogiando e agradecendo alguém da célula, em seguida entregue o presente para ele. Peça a essa pessoa para ler
o versículo e abrir o presente. Ao abrir o presente ela vai descobrir que tem um presente dentro do outro presente. Peça para essa
pessoa escolher alguém da célula para dizer palavras de honra e entregar o presente. Aos poucos o presente vai rodando de mãos
em mãos enquanto os embrulhos vão sendo abertos. Os versículos vão sendo lidos e as pessoas terão um tempo de elogiar umas às
outras.
Quando chegar na caixa de chocolate, distribua um ou dois para cada pessoa. Caso a quantidade de embrulhos seja menor do que
a quantidade de pessoas presentes, mantenha o mesmo procedimento de elogiar uns aos outros, desta vez passando a caixa de
chocolates. Será divertido e ao mesmo tempo poderoso!
UM PRESENTE DENTRO DE OUTRO PRESENTE
Com tanta correria, tantas festas, tantos pontos de vista diferentes que envolvem o Natal, é muito fácil ficar confuso. Então, minha
pergunta novamente é: Qual é o propósito do Natal?
O propósito do Natal se resume no mais famoso de todos os versos:
“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.”
João 3.16
Uma das coisas mais típicas do Natal, a tradição de dar presentes, e que incomoda a alguns, começou com Deus! Deus deu o primeiro
presente, o mais caro da história, o grande presente. Em Romanos 5.8, Paulo afirma que: “Mas Deus demonstra seu amor por nós:
Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores.”
Natal mostra, demonstra, revela, anuncia o amor incondicional de Deus. Porque Ele ama os que nada fizeram para serem amados.
Observe: Nós não fizemos nada para merecer, ganhar, conquistar isso, pelo contrário. Nem sequer pedimos este presente “quando
ainda éramos pecadores”. É a isso que chamamos de GRAÇA: amor, bondade, benignidade imerecida. Agora siga essa lógica da Bíblia.
Paulo também diz aos Romanos: “Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente
com ele, e de graça, todas as coisas?” Romanos 8:32
Uma vez que Deus não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós. Então não podemos esperar que, com ele, Deus
livremente nos dará todos os seus dons? O FATO É: Tudo o que você tem é um dom da graça de Deus! Os pais ficam super ocupados
e preocupados em encontrar os presentes para seus filhos. Pois bem, Jesus disse o seguinte:
“Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus,
sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem!” Mateus
7.9-11
O Natal é sobre o recebimento de presentes de Deus para você! 								
Pergunta: Você já recebeu um presente dentro de um presente?
Todos os presentes de Deus são embrulhados em Jesus. Ao recebê-lo, pela fé, várias dádivas de Deus passam a estar disponíveis
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para nós. Exatamente como fizemos agora a pouco em nossa dinâmica: um presente dentro de outro presente! Hoje vamos abordar
dois dos presentes de Natal acondicionados dentro de Jesus, com muito carinho da parte de Deus pai, para cada um daqueles que
nele crêem. Na semana que vem veremos mais dois destes presentes. Quando eu aceito Jesus, o grande presente que Deus me
deu, junto com ele recebo:
1. UMA NOVA IDENTIDADE
Um dos crimes mais novos e dramáticos hoje em dia é o roubo da identidade: um ladrão cibernético entra nos sistema de registros
e rouba tudo: cartão de crédito, senhas, acesso a suas contas bancárias, CPF, tudo.
• A verdade é: Todos temos as nossas verdadeiras identidades roubadas por pressão dos colegas, dos pais, da sociedade, da
mídia. Tudo força nossa adaptação à cultura ao redor.
• De onde normalmente recebemos a nossa identidade? O mais comum é: do trabalho (quem é você? Eu sou um ...) ou dos
relacionamentos ou das COISAS. Que triste! Ter sua identidade definida pelo que você possui e não pelo que você é.
• Ex: Para alguém mais pobre não é fácil ter uma identidade forte, marcante, influente e independente num mundo que só
valoriza o “ter.
A grande questão e até um conselho: Nunca baseie a sua identidade em qualquer coisa que você possa perder: aparência, talento,
habilidade atlética, emprego, posses, até mesmo na família. Aqui está a boa notícia: Deus quer dar-lhe uma nova e verdadeira
identidade: “Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram; eis que surgiram coisas novas” 2 Co 5:17.
Ele não é mais o mesmo. Uma nova vida começou!
Pergunta: Isso significa que agora você é perfeito/sem pecado? Não!
Apenas significa que o seu ID mudou! Jesus convidou Nicodemos a “Nascer de novo”. Muitas pessoas se definem por suas falhas e
pecados pensando “Eu sou um erro”. Outras por sua doença. Sua doença não é a sua identidade! Quando Deus dá uma nova ID, você
sabe como a cerimônia onde isso se concretiza é chamada? BATISMO! Sua antiga vida é enterrada. Na Central, milhares já foram
batizados. Você já foi batizado?
Pergunta: Em que você gostaria que a sua vida fosse diferente a partir de agora?
Ponto de partida: Você deve parar de acreditar em todas as mentiras que o mundo lhe disse:
Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: “Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus
discípulos. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará.” João 8.31-32
Jesus está dizendo: Se você seguir as minhas palavras, você vai saber a verdade, e a verdade vos libertará. Que verdade? A verdade
sobre você. O Mundo diz: Você não importa, você não tem valor, mercadorias danificadas, é muito jovem ou velho, feio, nunca
conseguirá nada. Mas a verdade é que você precisa encontrar sua identidade em Cristo: valioso, aceito, perdoável, amável, útil.
Desafio: parem agora mesmo e façam juntos uma lista com pelo menos 30 características de sua ID em Cristo! Vale um bom estudo
da Bíblia nestas férias, com sua célula. A minha identidade em Cristo.
“Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar
e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.” Rm 12.2
Deus deseja transformá-lo em uma nova pessoa, alterando a maneira como você pensa. Então você vai saber o que Deus quer que
você faça, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Então, a primeira coisa que você precisa mudar é a VERDADE,
mas precisam de mais do que isso. Todos nós temos áreas que sabemos que precisamos de mudar, mas não conseguimos. Tento,
mas não consigo! Quando eu aceito Jesus, o grande presente que Deus me deu, junto com ele eu recebo: Quando eu aceito Jesus, o
presente de Deus, recebo não apenas uma nova identidade. Deus sabe disso! Por isso, ele inclui um segundo presente.
2. UMA NOVA CAPACIDADE
Recebo um novo poder... energia... capacidade... força! Agora, eu não dependo apenas da força de vontade humana. Eu tenho um
novo poder dentro de mim. É o Espírito Santo de Deus.
“E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que ele nos
concedeu.” Romanos 5.5
Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo, que ele nos concedeu, que é presente de Deus para
nós.”Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele.” Filipenses 2.13
Paulo diz claramente que é Deus quem opera em você, dando-lhe tanto o desejo quanto a capacidade de cumprir o bom propósito
que Ele tem para você. Esse é o problema da nossa maioria: temos o desejo, mas não temos a capacidade. Contudo: “Pois Deus não
nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio” 2 Tm 1.7. Deus nos enche de poder, amor e autodisciplina.
ATENÇÃO: Esses são exatamente os três ingredientes que você precisa ter para transformar a sua vida! E Deus te dá isso através
do Espírito Santo em você. Então, ser cheio do Espírito deve ser sua prioridade máxima, e de toda a igreja. Transformação, e não
religião. Para ser tudo o que Deus planejou precisamos da IDENTIDADE (verdade) e de PODER. Mas também precisamos de suporte,
de ajuda, de apoio. Quando eu aceito Jesus, o grande presente que Deus nos deu, recebo também uma nova identidade e uma nova
capacidade.
AVISOS
A Casa da Montanha (Central Luxemburgo) e A Grande História (Musical Itinerante)
Não perca as apresentações do Musical de Natal deste ano. A entrada é franca e você ainda pode levar doações de itens de higiene
pessoal e caixas de bombom para abençoar instituições carentes. Apresentações de 15 a 19 de dezembro com entraga franca.
Consulte a programação no site e nas redes sociais da Central.
Lição inspirada na mensagem do Pr. Rick Warren: Os maiores presentes que você pode ganhar.
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