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Natal: Deus conosco
"A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel" que significa "Deus conosco".

(Mateus 1.23)

ESTUDO
O Natal representa a grande notícia do Evangelho: a encarnação de Jesus e seu

nascimento e essa é a maior prova de amor que podemos ter. (Pergunta 1).

Emanuel: Deus conosco. Deus agora não se manifesta apenas do céu para a

terra, mas agora também da terra para os homens. Ele está presente, ao lado. O Deus

dos céus, o grande Senhor, agora ele está aqui presente e pode ser tocado. (Pergunta 2).

Jesus é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por causa dele nós

temos vida! Apenas um homem sem pecado poderia reivindicar a justiça de Deus e o

sacrifício de animais não era o suficiente para nos livrar do pecado. O salário do pecado é

a morte, mas Jesus é o nosso pagamento. (Êxodo 12.13). O sangue de Jesus é a marca

de Deus nas nossas vidas, ele diz a quem pertencemos. (Pergunta 3).

Jesus está na parte mais alta, não existe nada acima dele. Os céus celebraram

Jesus e nós não precisamos esperar uma data especial para isso. Todo dia é um dia para

louvar e celebrar Jesus. (Lucas 2.10, 13; Lucas 1.32, 33; Lucas  1.35). (Pergunta 4).

Jesus era humilde e cresceu em uma realidade humilde. (Lucas 2.12). Ele

nunca reivindicou um trono humano, ele não buscava poder ou aprovação. Ele sabia

quem ele era e não precisava provar isso.

Tudo na bíblia aponta para Jesus. (Isaías 7.4; Isaías 9.6; Lucas 24.44; Hebreus

7.26-27). Jesus cumpre toda a lei e todas as profecias sobre o Messias prometido.

(Pergunta 5).

Em Jesus está toda a plenitude da divindade. (Colossenses 2.9-10, Hebreus

1.1-3) Onde está Jesus agora? No trono, à destra do Pai, cuidando de sua Igreja. É tudo

sobre ele! (Pergunta 6).



ESTUDO DA CÉLULA
26/12/2021 | Pr. Valmir Santos

PERGUNTAS
1. Qual é a sua melhor lembrança de Natal? Você costuma refletir sobre o verdadeiro

significado do Natal durante as celebrações da data?

2. Como você pode ter certeza de que Deus te ama?

3. Por que Jesus precisava morrer? O que isso significa para nós como igreja?

4. Qual é o atributo de Deus que mais te move a querer louvar o nome dele?

5. O que Jesus representa na sua vida? O quanto de Jesus você vive? O quanto ele

te impulsiona todos os dias?

6. Você já parou para pensar que um dia você poderá abraçar Jesus? Isso gera em

você alguma expectativa?

BETHEL NEWS
Tadel Presencial e Online - Terça-feira às 19h e 30m.
Células - Quarta, Quinta e Sábado.
Culto de Celebração e Online - Domingo às 18h.
Oração da Madrugada - Terça à Sexta 5h30-7h30.


