
Curitiba, 9 de dezembro de 2018 

 

ASSUNTO DA SEMANA: Natal a plenitude de Deus revelada 

 

Objetivo do encontro: Refletir sobre o verdadeiro sentido do Natal, que é a plenitude de Deus 

revelada.  

Para o líder: Que no novo ano o Senhor Jesus te sustente e te dê estratégias para continuar servindo a 

Deus e as pessoas de sua célula e de sua convivência, e que a célula que você lidera cresça e se 

multiplique para a honra e glória de Deus.   

QUEBRA GELO 

 

No novo ano, o que você gostaria de varrer de ruim na sua vida? 

Material: uma vassoura.  

Pegue uma vassoura e fale para cada um “varrer” da sua vida coisas que não agradam a Deus e que 

não querem mais.  

Objetivo e aplicação: 



Através desse quebra-gelo, temos a oportunidade de conhecer o coração uns dos outros para que 

possamos orar mais tarde; também é um período de alegria, pois sempre há alguém que “varre” de 

forma engraçada ou diferente! 

 

1. Leia: Salmos 24 

2. Qual foi o versículo que mais chamou a tua atenção e por que? 

3. Cantarei ao meu Salvador.  

4. Quais foram as bênçãos da semana? Façam orações frases de agradecimento por tudo que o 

Senhor tem feito por nós.  

5. Hino 91 – Noite de paz. 

  

RESUMO DA MENSAGEM: Natal a plenitude de Deus revelada.  

Pr. Paschoal Piragine Jr  

 

Texto: Colossenses 2: 3, 9-10 

INTRODUÇÃO  

 O pastor iniciou a mensagem contando sobre o garotinho que foi picado por formigas após ter 

tentado ajuda-las a levar as folhinhas para o formigueiro. A mãe explicou que a única maneira que 

existia para que elas entendessem a sua intenção era se ele se tornasse uma formiguinha também. Esse 

exemplo se aplica ao natal, que do ponto divino era muito mais que um bebe na manjedoura 

representando o nascimento de Jesus, era o cumprimento de várias profecias. Entre elas, uma que 

afirmava que um dia Deus nos daria os seus tesouros escondidos, para que pudéssemos conhecê-lo 

como ele é. Eu lhe darei tesouros escondidos, riquezas guardadas em lugares secretos a fim de que 

você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o chama pelo nome (Is 45:3). 

Mas que tesouros eram estes que ele nos revelaria através de Jesus?  

1. A sua natureza  

Lemos em João 1:14, que o verbo se fez carne, ou seja, em grego carne representa que tudo 

que foi criado veio da “Palavra”. Em Filipenses 2:7, esse Deus que não cabia no mundo precisou 

esvaziar-se a si mesmo. Em Colossenses 1:15, Jesus veio a imagem de Deus. O primeiro tesouro a ser 

revelado era ele mesmo. Há coisas que podemos conhecer de Deus: 1) Pela revelação natural: a 

criação proclama a glória do criador, mas isto ainda era muito pobre diante da grandeza de Deus. 2) A 

revelação especial: as profecias, visões e revelações eram um estágio superior, mas ainda assim, pobre 

diante da grandeza de Deus. 3) Mas a encarnação era o próprio criador se manifestando a nós e 

permitindo que não somente o conhecêssemos, mas pudéssemos ter um encontro pessoal e espiritual 

com ele. 

 O apóstolo Paulo em Colossenses 1:27, revela que Jesus é o convite para que tomemos parte 

da glória dele, e a descobrirmos o que é ter comunhão eterna com o pai.  



2. A reconciliação que ele preparou para nós 

Em Colossenses 1:19-23, vemos que nesse projeto tem um obstáculo que são os nossos 

pecados. Para isso, o segundo tesouro foi a reconciliação que Jesus trouxe para nós. Os nossos 

pecados nos separam de Deus por meio de: a) Pensamentos - rebeldia inerente a nossa natureza 

(exemplo, a criança que diz: Por fora eu estou sentada, mas por dentro eu estou em pé).  b) Filosofias - 

maneiras de explicar o mundo e tentar conhecer a verdade (a verdade cada um tem, mas a Bíblia 

ensina que a verdade está no Criador) c) Cultura - Toda cultura tem elementos bons que Deus mesmo 

inseriu como ponto de contato da nossa fé, mas há elementos maus que são controlados não apenas 

pelos nossos pensamentos e filosofias, mas que sofrem a interferência do príncipe deste mundo: 

Satanás (leia Efésios 2:2). Os índios que enterravam vivos os seus filhos que tinham um defeito, e 

como é cultura eles estão protegidos por lei federal. d) Religião - é o esforço humano de tentar se 

reconectar com o criador, mas o grande problema da religião é que, se não tiver sua essência na 

experiência pessoal com o Cristo ela vira uma soma de ritos, regras, ídolos e falsos atalhos para esta 

conexão. Sobre este assunto Paulo trata no capítulo 2 de colossenses. Mas o pior é que todas estas 

coisas nos faziam ser inimigos de Deus. Estar em guerra com Ele, em rebeldia e desobediência. Só a 

obra que começou no nascimento de Jesus e foi concluída em sua ressurreição, passando pela cruz que 

tem o poder de nos perdoar, reconectar e nos fazer amigos de Deus, mediante um compromisso com 

Ele pela fé e perseverança. Em Efésios 2:23, Paulo ensina que desde que continuem alicerçados e 

firmes na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho, que vocês ouviram e que tem sido 

proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei 

ministro. Possamos entender o verdadeiro sentido da plenitude revelada por Deus por meio de Jesus 

Cristo.  

 

1– Pergunta de descoberta (caráter geral)  

a) O que você descobriu sobre Jesus e o verdadeiro sentido do natal?  

b) Quais são os tesouros que Jesus nos revelou do Pai?  

2– Entendimentos (pontos da mensagem)  

a) Que lição o pastor Paschoal quis explicar quando deu o exemplo do menino que foi picado 

pelas formigas?  

b) O que você entende sobre o pecado que nos separa de Deus? Cite algumas formas 

mencionadas pelo pastor e de exemplos.  

c) As religiões são uma forma de conectarmos com Deus, mas aonde algumas estão falhando?  

3– Checagem  

 a) Como está sendo a sua vida a cada novo natal? Você tem sido um presente vivo para Deus?  

             b) Você tem feito a cada natal uma reflexão sobre onde deve melhorar para agradar a Deus?  

             c)  Aproveite e agradeça a Deus pelo maior presente que você recebeu Dele, que é Jesus 

Cristo.  

 

Estamos prestes a terminar o ano de 2018. Não esqueça de que se no próximo mês se a tua célula 

estiver de recesso, de continuar a orar e a interceder pelos teus irmãos em Cristo. Faça um grupo da 

sua célula no WhatsApp para que todos possam compartilhar as bênçãos e os pedidos de orações. Se 

já possuem, não se esqueçam de orar pelos irmãos nas férias.  



 

Façam um caderno de oração em sua célula e encaminhem para o grupo os pedidos, para que todos 

possam orar durante a semana.  

Orem para que em 2019 seja o ano da multiplicação da sua célula.  

Orem pelas pessoas que estão no teu círculo de orações para que se arrependam e aceitem a Jesus 

como Senhor das suas vidas.  

Orem pelo Nataleluia para que pessoas possam ser alcançadas para Jesus através da música. 

Orem pelo ministério do pastor Paschoal e que o Senhor conceda cura para a irmã Cleusa.  

Orem pelo ministério de célula e que o Senhor de sabedoria e saúde para os pastores, principalmente o 

nosso pastor Marcílio que está à frente dos Roteiros e do Curso de Liderança. 

Orem pelos roteiristas e suas famílias, que todos os domingos estão fazendo os nossos roteiros. 

Orem pelos professores e suas famílias do Curso de Liderança de Célula, que nos domingos 

ministram as aulas do curso.  

Orem pelas famílias de sua célula e por seu líder. 

 

 


