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LIÇÃO 3: PRESENTES DE NATAL (PARTE 2)                                                                                                            
17 a 22 de dezembro

Série: O Sentido do Natal 

INTRODUÇÃO

Estamos finalizando hoje uma série especial sobre o sentido do Natal. Veremos a segunda parte de um estudo sobre este assunto que 
todos amam: presentes de Natal. Você vai descobrir quais são os maiores presentes que você pode ganhar na vida. Dezembro tem 
sido 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 os nossos cultos de celebração. 

Neste final de ano estamos separando 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 na série Superação. Vai 
ser incrível!

Fique ligado no calendário especial do final de ano:

Dezembro e janeiro Células nas Casas Celebração das Células

Tema I Programação

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

UM PRESENTE DENTRO DE OUTRO PRESENTE

Temos refletido sobre isso e espero que, hoje, todos consigam responder com clareza a essa pergunta: Qual é o propósito do Natal? 
O propósito de 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 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! Todos os presentes de Deus são 
embrulhados em Jesus. Ao receber Jesus, pela fé, várias dádivas de Deus passam a estar disponíveis a nós. 

Traga à memória das pessoas da sua célula a dinâmica feita na reunião da semana passada, em que haviam presentes embrulhados 
dentro de outros presentes. Pergunte: alguém se lembra dos dois presentes que estudamos na semana anterior?

Vimos na semana passada que, em Cristo, recebemos uma nova identidade e uma nova capacitação. Hoje vamos abordar mais 2 dos 
presentes de Natal acondicionados dentro de Jesus, com muito carinho da parte de Deus Pai para cada um daqueles que crê. 

DINÂMICA 

Um amigo oculto diferente 

1. Fale sobre a importância de cultivar sonhos e expectativas para o futuro e peça para que cada um diga rapidamente o que deseja 
para o ano de 2019. 

2. Liste o nome de todos os presentes da reunião e depois corte a lista em pequenos pedaços de papel com um nome em cada. Dobre 
todos eles com cuidado e misture todos aleatoriamente. Depois disso, peça para que cada participante pegue um papel e certifique-se 
que ninguém pegou o próprio nome.

3. Explique que vocês farão um amigo oculto um pouco diferente. Ao invés de presentes, vocês trocarão palavras de afirmação e de 
encorajamento relacionadas ao ano que vai começar. (Exemplo: Admiro sua força e espero que no ano que vem você realize o projeto 
de voltar a estudar). E só depois de dizer a mensagem, é que será permitido revelar o nome da pessoa retirada. 

Comece por você ou indique alguém para começar. Todos devem oferecer e receber esse “presente”. 

O que aprendemos com isso? 

Nem sempre os presentes mais significativos vem da forma que estamos acostumados a receber. Muitas coisas extremamente 
importantes que ganhamos dos outros e até mesmo de Deus podem chegar até nós de uma maneira diferente da qual imaginamos 
ou sonhamos. Por isso abra o seu coração e fique atento, o Senhor deseja te mostrar os presentes que ele reservou especialmente 
para aqueles que decidiram se tornar filhos dele.  
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1. DEUS ME DÁ UMA COMUNIDADE

Nós não fomos feitos para passar por esta vida sozinhos. Não fomos feitos para viver a vida cristã sozinhos e sem apoio! Na 
verdade, a razão pela qual Deus criou você é porque que Ele queria uma família!

“Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos 
predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da 
sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no Amado.” Efésios 1.4-6

Por causa de seu amor, o plano imutável de Deus sempre foi nos adotar em sua própria família, trazendo-nos a si mesmo por meio 
de Jesus Cristo. A ideia é pertencer, e não apenas acreditar!

“Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus.” Efésios 2.19

Pergunte às pessoas da sua célula: Todo mundo é da família de Deus? 

A resposta é: Não. No Evangelho de João aprendemos que para nos tornarmos filhos de Deus, precisamos nascer de novo (João 3: 
1-18) e isso se dá quando recebemos a Jesus pela fé: “Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito 
de se tornarem filhos de Deus.” João 1:12

Além disso, Paulo afirma que passamos a fazer parte da família de Deus ao sermos adotados como filhos: “Em amor nos predestinou 
para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade.” Efésios 1:5.

Pergunte se todos têm certeza que receberam a Cristo como Senhor das suas vidas e se tornaram filhos adotivos de Deus. Se 
alguém não tem essa convicção, dê a essa pessoa a oportunidade de orar, agora mesmo, entregando sua vida a Jesus.

• O que é a família de Deus?

“Mas, se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento 
da verdade.” 1 Tm 3.15

Casa no sentido de família. Essa família é a igreja do Deus vivo, o apoio e fundamento da verdade. 

Nota: A igreja é uma família! Não é um negócio, organização ou clube. Vai durar mais. Vai durar para sempre!

Deus criou essa família para o seu cuidado, suporte e fundação. A maioria das pessoas não percebe a necessidade de ter uma 
família da igreja. Mas para Deus, sem a família da igreja, você é alguém sem nenhum apoio e sem fundamento! O fato é que sempre 
estamos melhores quando estamos juntos! Precisamos uns dos outros. Paulo deixa isso muito claro quando afirma: “A cada um, 
porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum.” 1 Co 12.7

Um dom espiritual diferente é dado a cada um de nós na família de Deus, para que possamos ajudar uns aos outros para o bem 
comum. Você ama a sua igreja? Eu amo!

• A igreja é para quem? Para todos. 

“Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há 
judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher; pois todos são um em Cristo Jesus.” Gálatas 3.26-28

Na família de Cristo não há divisões entre judeus e não-judeus, escravo e livre, ou macho e fêmea. Em vez disso, somos todos 
iguais em um relacionamento comum com Jesus Cristo. Não com base em hereditariedade, etnia, afinidade ou nacionalidade. Uma 
congregação feita de gente de todos os tipos se parece com o céu. 

Como é maravilhoso encontrar apoio em pequenas embalagens que são os quase 2000 pequenos grupos da Central que se 
reúnem em toda a cidade. Em nossas células podemos olhar no olho uns dos outros. Compartilhar nossas lutas e alegrias. Como 
é maravilhoso ver a força que temos quando essas milhares de células se encontram aos domingos para a celebração semanal. 
Ali temos períodos poderosos de adoração, oração e palavra que nos ajudam tanto a crescer no relacionamento com Deus e como 
família.

Pense na seguinte ilustração:
Célula (pequeno grupo) = pai, mãe e irmãos da fé.                     
Celebração das células (cultos ou grande grupo) = avós, tios, primos e sobrinhos da fé.

Que verdade fantástica é descobrir que, em Cristo, recebo de presente uma nova comunidade, ou melhor, uma nova família. Vamos 
recapitular os presentes embrulhados em Jesus que já aprendemos até aqui: nova identidade, nova capacidade e nova comunidade. 
Quando eu aceito Jesus, o grande presente que Deus me deu, junto com ele recebo:

2. DEUS ME DÁ UM NOVO DESTINO

Alguns presentes não duram. Este presente é para sempre! Muitas pessoas vivem suas vidas de maneira apreensiva e angustiada. 
Tem medo do futuro, procuram correr ansiosamente para conquistar inúmeros projetos. Cada dia mais a ansiedade tem tomado 
conta das pessoas e a palavra ESPERANÇA tem perdido sua força. Observem os seguintes versos:

“Deus tem reservado para seus filhos o dom inestimável da vida eterna; ele é mantido nos céus para vós, pura e sem mácula, para além 
do alcance da mudança e decadência.” 1 Pedro 1: 4.

“Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor.” Romanos 6:23

“Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens somos os mais dignos de compaixão. Mas de 
fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só 
homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em 
Cristo todos serão vivificados. Mas cada um por sua vez: Cristo, o primeiro; depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. 
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Então virá o fim, quando ele entregar o Reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder. Pois é necessário 
que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte”. 1 Coríntios 
15:19-26.

“E este é o testemunho: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida; quem não tem o Filho 
de Deus, não tem a vida. Escrevi estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna”. 1 
João 5:11-13

Quando nascemos de novo e passamos a fazer parte da família de Deus, Ele nos promete um destino eterno ao seu lado. Ele 
promete que um dia enxugará dos olhos toda lágrima e corrigirá toda injustiça. Ele venceu todos os inimigos, inclusive a morte, e 
está chegando a hora em que sujeitará novamente todas as coisas debaixo da sua autoridade.

Essa palavra é maravilhosa e deve encher nosso coração de esperança! Nossa vida terrena é somente uma fração de segundos, 
perto da eternidade. Por isso devemos ter tanta clareza das escolhas que fazemos hoje, pois elas refletirão em nosso futuro por 
toda a eternidade. Isso nos traz, pelo menos, dois alertas:

• Onde está o seu coração? Quais são as suas prioridades? Você tem vivido para qual propósito?

“Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas 
acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois 
onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração”. Mateus 6:19-21

• Onde está o seu coração? Quais são as suas prioridades? Você tem vivido para qual propósito?

“Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas 
acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois 
onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração”. Mateus 6:19-21

Esse alerta bíblico nos mostra que tudo que podemos construir aqui na terra é passageiro e está sujeito a ser desperdiçado. Ao 
passo que tudo o que for semeado para o Reino Eterno de Jesus estará garantido. É um tipo de investimento indescritivelmente 
mais seguro. Por isso, avalie agora mesmo quais têm sido suas prioridades e sua agenda, pois elas revelam onde está o seu 
coração.

• Onde você vai passar a eternidade? Onde as pessoas à sua volta vão passar a eternidade?

Segundo a palavra de Deus, só existem duas opções. Ou passaremos a eternidade com Deus ou passaremos a eternidade inteira 
sem Ele. Garanto a você que ninguém, em sã consciência, escolheria essa segunda opção. Ninguém escolheria passar a eternidade 
longe da presença e do favor de Deus, em um local onde haverá “choro e ranger de dentes”. Isso nos faz avaliar as decisões que 
temos tomado.

“Eu asseguro: Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da 
morte para a vida”. João 5:24    

“Quem crê no Filho tem a vida eterna; já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele”. João 3:36

Por isso levamos a sério nossa missão, como discípulos de Cristo, de pregar o evangelho. Jesus era movido por amor e compaixão, 
pois ele se importa com a vida e com o sofrimento das pessoas. Ele se importa tanto que sacrificou sua própria vida para pagar 
o preço dos nossos pecados. Jesus não quer que nenhuma pessoa se perca, mas deseja que todos cheguem ao arrependimento. 

Por isso confiou à igreja o Evangelho, conhecido como: boa nova ou boa notícia. A salvação que está disponível em Cristo é a 
melhor notícia e o melhor presente de todos os tempos. Por isso, cada célula da Central tem anunciado com tanta alegria este lindo 
presente e por isso sempre convidamos nossos amigos para participar das nossas reuniões. Nos importamos com a vida de cada 
pessoa e desejamos que cada pessoa perto de nós desfrute do presente, chamado Jesus, aqui nesta terra e também na eternidade.

CONCLUSÃO

Uma nova IDENTIDADE, uma nova CAPACIDADE, uma nova COMUNIDADE e um novo DESTINO. São apenas quatro dos muitos dons 
que Deus embrulhou em Jesus. O que você deve fazer com esses dons de Jesus?

Aceite humildemente e receba esses presentes pela fé! Tenha o coração cheio de GRATIDÃO e louve o Senhor todos os dias da sua 
vida! Agradeça a Deus pelo presente maravilhoso que Ele deu a você: Jesus Cristo! Agradeça porque em Jesus você tem acesso à 
graça de Deus e à todas as dádivas que Ele preparou.

“Graças a Deus pelo seu dom inefável!”. 2 Coríntios 9:15

“Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que 
Cristo habite em seus corações mediante a fé; e oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com 
todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo 
conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus”. Efésios 3:16-19

AVISOS 

Ceia
No próximo dia 23 nos reuniremos para celebrar a Ceia do Senhor em um culto especial de Natal. Programe-se e participe!

Culto da virada
Comece o ano da melhor maneira possível, adorando ao nosso Senhor Jesus. Esperamos por você na Central Luxemburgo, dia 31 
de dezembro, a partir das 22h. 

Série Superação 
Começaremos o ano aprendendo mais sobre a força da qual podemos experimentar quando estamos em Cristo com a Série 
Superação. As mensagens serão ministradas, sempre aos domingo, ao longo do mês de janeiro. Não perca! 


