
Sua missão é restaurar, amparar e salvar o ser humano (8,9): “O SENHOR abre 
os olhos aos cegos, o SENHOR levanta os abatidos, o SENHOR ama os justos. O 
SENHOR guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva...”. 

Podemos nos alegrar na confiança, pois o reinado do Messias é eterno (10).  
 
IV. Alegria para viver uma nova vida - Tiago 5.7-10 
 A vida nova que veio com o Natal produz alegria.  

Tiago, irmão do Senhor, escreveu sua epistola entre os anos 45 e 48 d.C. O tema 
principal é a prática da fé. O livro tem teor prático, rigoroso, usa muitas ilustrações, é 
direto, tem estilo semelhante ao sermão da montanha. Apresenta diversos preceitos 
morais. A carta contém 108 versículos, entre os quais temos 54 mandamentos. Foi 
destinada às 12 tribos da diáspora (dispersão). Eram judeus cristãos que se encontravam 
dispersos entre várias nações.  

Vemos que os pastores de Belém voltaram alegres para viver uma nova vida 
baseada em novos valores. É exatamente isso que Tiago deseja para seus leitores.  

Em Tiago 5.7-10 observamos várias recomendações. 
A igreja precisaria ter paciência ao esperar a vinda do Senhor (7). Jesus nasceu 

em Belém e voltaria para cumprir todas as promessas messiânicas. A nova vida com 
paciência viria junto com o fortalecimento do coração (8).  

Os cristãos não deveriam viver em queixas uns dos outros (9), mas como novas 
criaturas que seguem a alegria de viver uma nova vida, deveriam seguir o modelo dos 
profetas. Tiago diz (10): “tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os 
quais falaram em nome do Senhor”. 

Jesus nasceu. Hoje temos alegria para viver na esperança e na comunhão. As 
profecias serão cumpridas e Jesus voltará.  
 
Conclusão: 
 Lucas 1.20 diz que os “pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por 
tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado”. Encontraram a alegria do 
Natal. Tiveram a vida transformada. Que Deus esteja transformando sua vida mediante 
um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus. Ele é a nossa Alegria.   
 
Oração  
Senhor Jesus Cristo que, na tua primeira vinda, enviaste o precursor para preparar o teu 
caminho, concede à tua Igreja a graça e o poder para converter muitos ao caminho da 
justiça, a fim de que, na tua segunda vinda em glória, encontres um povo agradável aos 
teus olhos, ó Tu, que vives e reinas com o Pai e 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). 
 
 

 
 
 
 
 

             
 

 
 
 
 

3º Domingo do Advento 
Gaudete: A Alegria do Natal 

Is 35.1-6,10 / Sl 146 / Tg 5.7-10 / Mt 11.2-11. 
 
 

• Acolhimento: 
• Oração inicial:  
• Cântico:  
• Quebra-gelo: O Natal é tempo de 

alegria para você? Por quê? 
•  Ministração do Roteiro 

 
 
 

 

Nas celebrações antigas, o culto do terceiro domingo do Advento 
tinha início com a frase paulina: Alegrai-vos sempre no Senhor (Fp 4.4). 
No Latim era assim pronunciado: “Gaudete in Domino semper”. Por este 
motivo, o terceiro domingo do Advento é chamado de Domingo Gaudete, 
ou seja, Domingo da Alegria. 

Lucas 2.8-11diz que, na noite em que Jesus nasceu em Belém, 
havia, naquela mesma região, pastores que viviam nos campos e 
guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. Um anjo do Senhor 
desceu onde eles estavam, e a glória brilhou ao redor deles; e ficaram 
tomados de grande temor. Então o anjo lhes disse: “Não temais; eis aqui 
vos trago boa-nova de grande alegria, que o será para todo o povo: é que 
hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor”. 

O nascimento do Senhor é a boa-nova de grande alegria. Hoje a 
Palavra de Deus nos falará sobre a Alegria do Natal.   
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I. Alegria da fé no Messias - Mateus 11.2-11 
A fé em Jesus como Messias produz alegria. 
Mateus 11.2-11 relata a dúvida de João Batista. Ele não tinha 

certeza que Jesus era de fato o Messias prometido. Ele ainda não estava 
totalmente alegre.  

Quando estava preso no cárcere, ouviu falar das obras de Cristo e 
mandou seus discípulos (2) perguntar (3): “És tu aquele que estava para 
vir ou havemos de esperar outro”? 

Jesus então, manda-os anunciar a João (4) o que viram e ouviram 
(5): “os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os 
surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo 
pregado o evangelho”. 

Como Messias, estava cumprindo todas as exigências proféticas e, 
portanto, não deveriam achar tropeço em sua pessoa (6).  

Creio que os discípulos de João, assim como os pastores de Belém, 
voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e 
visto. 

Quando os discípulos de João voltam para dar a notícia, Jesus 
revela ao povo quem de fato era João Batista (7-8). Ele era muito mais que 
um profeta (9). Era o mensageiro que viria preparar o caminho do Messias 
(10). O próprio João era a autenticidade do messianismo de Jesus.  
 O Senhor conclui dizendo (11) “Em verdade vos digo: entre os 
nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista; mas o 
menor no reino dos céus é maior do que ele”. 
 João é o maior profeta nascido de mulher, pois foi o único que viu 
o cumprimento da profecia. Todos profetizaram sem ver. Ele, por sua vez, 
viu.   
 Contudo, o menor no Reino de Deus é maior do que João porque 
está na dispensação da Graça que é maior do que a dispensação da Lei.  

Esta é a grande nova de alegria que o anjo disse aos pastores. Jesus 
é o Salvador, o Cristo, o Senhor. A verdadeira alegria nasce da fé no 
Messias Jesus que veio estabelecer a dispensação da Graça de Deus.   
 
II. A Alegria da Esperança - Isaías 35.1-6,10 
 A esperança produz Alegria.  

Os pastores de Belém contemplaram e adoraram aquele que veio 
trazer a alegria da esperança.  

O profeta Isaias (Isaías 35.1-6,10) fala do período de paz e alegria 
que o Messias iria trazer sobre a terra (1): “O deserto e a terra se alegrarão; 
o ermo exultará e florescerá como o narciso”. 

Neste tempo haverá flores e alegria e todos (2) “verão a glória do 
SENHOR, o esplendor do nosso Deus”. 

Por isso a fé e a esperança do povo precisariam ser fortalecidas 
(3,4). O Messias traria renovo para o ser humano (5,6): “...se abrirão os 
olhos dos cegos, e se desimpedirão os ouvidos dos surdos; os coxos 
saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará; pois águas 
arrebentarão no deserto, e ribeiros, no ermo”. 

Estes sinais messiânicos que os discípulos de João testificaram no 
ministério do Senhor Jesus. 

Com o Messias, o mundo seria transformado (7), pois um novo 
caminho, chamado Caminho Santo, seria estabelecido (8,9). 

Seria um tempo de resgate e restituição (10): “Os resgatados do 
SENHOR voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo; alegria eterna 
coroará a sua cabeça; gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e 
o gemido”. 

Por isso, o Natal, é a alegria que fala da volta do Senhor que fará 
um novo céu e uma nova terra. Ele veio e Ele voltará. 

 
III. A Alegria da Confiança - Salmo 146 

A confiança produz alegria.  
O Salmo 146 fala da alegria da Confiança no Senhor. 
Os pastores de Belém estavam confiantes de que Jesus era o 

Salvador, Cristo e Senhor. Por isso voltaram louvando e glorificando a 
Deus por tudo que viram e ouviram.  

 O Salmo 146 é um convite a louvar a Deus. O salmista convida a 
própria alma a louvar ao Senhor (1) e assume um compromisso ser grato 
eternamente (2): “Louvarei ao SENHOR durante a minha vida; cantarei 
louvores ao meu Deus, enquanto eu viver”. 
 Ele sabia que sua confiança não poderia ser depositada nos homens 
em quem não há salvação (3,4) e que bem-aventurado são aqueles que 
confiam e esperam no Senhor (5), pois Ele é o criador e o sustentador do 
mundo (6). 
 O Messias é Deus em ação salvadora, pois o Senhor faz justiça aos 
oprimidos e dá pão aos que têm fome. O SENHOR liberta os encarcerados 
(7). 


