IV. A Glorificação do Messias - Romanos 15.4-9
Paulo escreveu aos Romanos entre os anos 55 e 57 dC quando
estava em Corinto, na casa de Gaio (Rm 16.23), por ocasião de sua
terceira viagem missionária.
Escrevendo aos Romanos 15.4-9, Paulo fala para que a igreja tenha
esperança (4) na glorificação do Messias.
Vivendo na esperança, a igreja iria ter unidade de propósito. Paulo
ora para que Deus conceda “o mesmo sentir de uns para com os outros,
segundo Cristo Jesus”, para que unidos, glorifiquem a Deus (6).
Nesta esperança, temos que acolher os irmãos assim como Cristo
nos acolheu para a glória de Deus (7).
Cristo veio para confirmar a promessa messiânica feita aos
antepassados dos judeus (8). Esta promessa alcançou os gentios para que
(9) “glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito:
Por isso, eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu
nome”.
Nós vivemos para glorificar a Deus por meio do Senhor Jesus que
veio no Natal e que voltará para buscar a Igreja e estabelecer um novo céu
e uma nova terra.
Como sua vida tem glorificado a Deus?
Conclusão:
A conversão nos levará a Cristo. Com o coração arrependido,
poderemos acolher a mensagem do Senhor, participar do seu reino,
conhecer sua missão e Glorificar a Deus. Que neste Natal a esperança pelo
segundo advento esteja sendo reanimada em nosso coração. Maranata. Ora
vem Senhor Jesus.
Oração
Deus Misericordioso, que enviaste teus mensageiros, os profetas, para
pregar o arrependimento e preparar o caminho da nossa salvação;
concede-nos a graça, para ouvirmos suas advertências e para
abandonarmos os nossos pecados, a fim de saudarmos com alegria a vinda
de Jesus Cristo, nosso Redentor, o qual vive e reina contigo e com o
Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém.
Dedicação:
Cântico de encerramento
Pedidos de Oração dos membros da célula.
Oração de Intercessão ou agradecimento.
Oração pela conversão de não crentes (caixa de oração para a Salvação).
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Acolhimento:
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Cântico:
Quebra-gelo: Você é uma pessoa de
esperança?
Ministração do Roteiro

O povo judeu vivia na esperança de que
um dia viria o Messias-Rei e cumpriria todas
as promessas feitas pelos profetas. Jesus é este Messias aguardado, que
nasceu em Belém e iniciou seu ministério na Judéia, no batismo de João.
O Segundo Domingo do advento apresenta a pregação de
arrependimento de João Batista. O encontro com o messias só é possível
mediante a verdadeira conversão. Só pela conversão poderemos entender
o Natal do Senhor e receber o Messias que virá em sua majestade e glória
para estabelecer um novo céu e uma nova terra. Hoje veremos as
promessas do Messias e a urgência da conversão.
I. O Encontro com o Messias - Mateus 3.1-12
O ministério de João Batista foi preparar os corações para receber
o Messias prometido.

Mateus 3.1-12 diz que João apareceu no deserto da Judéia (1)
pregando a seguinte mensagem(2): “Arrependei-vos, porque está próximo
o reino dos céus”.
João foi o cumprimento da profecia de Isaías (Is 40.3). Ele veio
para ser a “Voz do que clama no deserto: Preparai o caminho do Senhor,
endireitai as suas veredas”.
Como o profeta Elias, (4) João usava “vestes de pelos de camelo e
um cinto de couro; a sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre”.
Fazia parte de sua identidade profética.
Seus ouvintes vinham de (5) Jerusalém, toda a Judéia e toda a
circunvizinhança do Jordão e (6) eram batizados por ele, “confessando os
seus pecados”.
Diante de fariseus e saduceus que vinham ao batismo, o profeta
aproveitava para exortá-los sobre a falsa segurança da religião. Eles não
poderiam fugir da ira vindoura (7), antes, precisariam produzir frutos
dignos de arrependimento (8) e não ficar confiantes na tradição religiosa
(9), pois o juízo de Deus seria mediante os frutos (10).
João fala do batismo do juízo que o Messias traria. O Senhor (11)
“batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá, ele a tem na mão e
limpará completamente a sua eira; recolherá o seu trigo no celeiro, mas
queimará a palha em fogo inextinguível” (12).
O povo precisaria estar preparado pela conversão e
arrependimento, para receber o Messias que viria. Assim também hoje;
nosso coração precisa estar convertido e preparado para o encontro com o
Senhor que virá.
Você está preparado para encontrar com o Messias?
II. O Reino do Messias - Isaías 11.1-10
O Messias virá em seu segundo advento para implantar o novo céu
e a nova terra. No primeiro advento veio anunciar a chegada do Reino de
Deus e sofrer pelos nossos pecados. Agora voltará para buscar a igreja e
estabelecer a esperança messiânica do Antigo Testamento.
Isaías 11.1-10 profetiza a vinda do messias que será descendente
do rei Davi (1) “Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes, um
renovo”. O messias será o novo Rei de Israel.
Ele reinará com o Espírito do Senhor que lhe dará sabedoria,
entendimento, conselho e fortaleza (2). Julgará o mundo com justiça (3-5).
Implantará um reinado de paz, até mesmo entre os diferentes (6-7):
“O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito; o

bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os
guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão; o
leão comerá palha como o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da
áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco”.
No Reino do Messias, a terra se encherá do conhecimento do
Senhor e não haverá mais maldade e sofrimento (9).
O profeta diz (10): “Naquele dia, recorrerão as nações à raiz de
Jessé que está posta por estandarte dos povos; a glória lhe será a morada”.
O Reino do Messias precisa continuar alimentando nossa esperança
a cada natal. Ele veio no Natal e voltará, em sua Parusia (Parusia: Em
grego significa presença ou vinda. Em teologia significa a vinda gloriosa
de Cristo no final dos tempos), para implantar o Reino Messiânico.
Você tem esperança de encontrar com Jesus ainda em vida (ver a
sua volta)?
III. A Missão do Messias - Salmo 72
O Salmista no Salmo 72 fala do grande Rei de Israel. É um salmo
apresentado como Oração do Rei Davi (20). Os judeus e os cristãos
sempre leram este salmo a partir da esperança messiânica. Ele descreve
como seria a missão do Messias. É um clamor para que o Rei venha
estabelecer sua vontade, soberania e poder sobre a face da terra.
O Salmista deseja que o rei venha julgar com justiça (2). Com isso
haverá paz (3). O Rei Messias salvará os necessitados e esmagará o
opressor (4).
Como o Messias será eterno, Ele permanecerá para sempre (5).
Será como a chuva que rega a terra (6) e fará florescer o justo e haverá
abundancia de paz (7).
Dominará o mundo (8) e os reis lhe trarão presentes (9-11) porque
acolhe o necessitado e o salva (12-14).
Será bendito todos os dias (15), pois haverá prosperidade na terra
(16). Nele todos os homens e mulheres serão abençoados (17).
O Salmista termina dizendo (18,19): “Bendito seja o SENHOR
Deus, o Deus de Israel, que só ele opera prodígios. Bendito para sempre o
seu glorioso nome, e da sua glória se encha toda a terra. Amém e amém”!
O Messias virá e transformará todas as coisas.
Como podemos contribuir com a Missão do Messias?

