
IV. Acolhendo o Salvador - Rm1.1-7 
 Paulo escreveu sua carta aos judeus cristãos de Roma quando 
estava em Corinto no ano 56 dC. 
 Em Romanos 1.1-7 Paulo fala do acolhimento do Salvador Jesus 
Cristo.   
 O apóstolo Paulo foi separado para o Evangelho de Deus (1) 
prometido pelos profetas (2). 

O Centro do Evangelho é o Filho que veio em carne da 
descendência de Davi (3) 
Jesus Cristo, nosso Senhor, (4) “foi designado Filho de Deus com poder, 
segundo o espírito de santidade pela ressurreição dos mortos”.  

Por intermédio de Jesus, Paulo recebeu a graça e o apostolado entre 
os gentios (5) para convidar a todos à Salvação.  

Os Romanos também foram chamados (6) “para serem de Jesus 
Cristo” e santos (7).  

Vemos que o objetivo do natal de Jesus foi transformar nossa vida 
por meio da salvação e santidade.  Jesus nasceu com o propósito definido 
de morrer na cruz e levar nossos pecados. O Salvador Jesus nasceu no 
presépio para resgatar nossa alma e nos salvar. Nunca a salvação pode ser 
separada do Natal de Cristo. Ele nasceu exatamente para nos salvar e nos 
fazer solidários, semeadores da paz e da justiça.   
 Em que área sua vida foi mudada após acolher Jesus como 
Salvador?  
Conclusão: 

O Natal não pode ser reduzido a um tempo de festa, comidas, 
reunião da família. Ele é culto ao Senhor Jesus que nasceu em Belém. Se o 
Natal não tem culto a Jesus ele é qualquer outra festa, menos o verdadeiro 
Natal. Por isso, celebremos o Natal olhando para o presépio do Senhor 
Jesus e o adorando com nossa vida. Feliz Natal!   

 

Oração  
Ó Deus Onipotente, purifica a nossa consciência com tua visitação diária, 
para que o teu Filho Jesus Cristo, na sua vinda em glória, encontre em nós 
a morada preparada para Si; o qual vive e reina contigo, na unidade do 
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). 

 
 
 
 
 

             
 

 
 
 
 

4º Domingo do Advento 
Acolhimento do Natal 

Is 7.10-14 / Sl 24 / Rm1.1-7 / Mt 1.18-25 
 

• Acolhimento: 
• Oração inicial:  
• Cântico:  
• Quebra-gelo: Como era o seu natal na 

infância? 
•  Ministração do Roteiro 

 
 
 

 
 

 Chegamos ao Quarto Domingo do 
Advento. No primeiro domingo refletimos 
sobre a Vigilância, no segundo o Arrependimento, no terceiro a Alegria e 
agora no quarto e último domingo do Advento o tema é o Acolhimento do 
Natal. 
 Somo convidados a acolher em nosso coração o Senhor Jesus, o 
Emanuel, o Rei da Glória e o nosso Salvador. Que o acolhimento do Natal 
possa transformar nossas vidas.   
 
I. Acolhendo o Senhor Jesus - Mateus 1.18-25 

Em Mateus 1.18-25 está relatado o nascimento de Jesus a partir da 
experiência de José. 

Maria estava desposada (compromisso de casamento) com José e 
ficou grávida do Espírito Santo sem que tivessem antes coabitado (18). 

José poderia levá-la para ser julgada e morta por adultério como 
previa a lei. O adultério na bíblia é considerado crime. Veja em Ex 
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20.17 e Dt 5.18. Em Lv 20,10 está estabelecido que caso acontecesse um 
adultério, o adúltero e a adúltera deveriam ser mortos. 

José também poderia ignorar o adultério e receber Maria. Mas se 
fizesse isto, estaria transgredindo a lei de Deus da mesma forma. Neste ato, 
José se vincularia ao pecado de Maria.  

Não desejando se vincular ao pecado e nem causar a morte de 
Maria, (19) “sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la 
secretamente”. 

Enquanto pensava sobre a melhor atitude a ser tomada, um anjo do 
Senhor lhe apareceu em sonho e disse (20,21): “José, filho de Davi, não 
temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do 
Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque 
ele salvará o seu povo dos pecados deles”. 

Mateus informa que isso tudo aconteceu para que se cumprisse a 
profecia de Isaías 7.14. 

José, obediente e convencido pelo anjo do Senhor, ao despertar do 
sono (24), “recebeu sua mulher”. Ele foi fiel e não a conheceu, enquanto 
ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. 

José acolheu Maria como sua esposa porque aceitou acolher Jesus 
como seu filho. Ele disse sim ao projeto de Deus e acolheu o Senhor Jesus.  

Hoje somos convidados a acolher Jesus Cristo como nosso Senhor. 
Precisamos dizer Sim ao projeto de Deus.  

Você já disse sim ao projeto de deus em sua vida? O que você mais 
destaca na vida de José? 
 

II. Acolhendo o Emanuel - Is 7.10-14 
O profeta Isaías, viveu entre os anos de 765 a.C e 681 a.C., durante 

os reinados de Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias. É considerado o profeta do 
Evangelho no Antigo Testamento por relatar várias profecias sobre Jesus. 

Em Is 7.10-14 está relatado um diálogo entre Isaías e o rei Acaz. 
Deus usa Isaías para instigar Acaz a pedir um sinal (11): “Pede ao 
SENHOR, teu Deus, um sinal, quer seja embaixo, nas profundezas, ou em 
cima, nas alturas”. 

Temendo a Deus, o rei não pede um sinal. Isso seria tentar a Deus 
(12). 

Pela boca de Isaías Deus dá como sinal a chegada do Emanuel (14): 
“Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal: eis que a virgem conceberá 
e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel”. 

Emanuel significa Deus conosco, ou seja, Deus ao nosso lado; Deus 
por nós.  

Jesus é o Emanuel. Foi uma decisão de Deus vir estar ao nosso lado 
mediante seu Filho Jesus Cristo.  

Quando acolhemos o Emanuel no Natal estamos acolhendo o plano 
de Deus de reativar nossa comunhão com Ele. No jardim do Édem, o ser 
humano se afasta dos planos do Senhor e sofre por sua escolha errada. No 
Natal Deus retorna ao ser humano para regenerá-lo mediante a missão de 
Seu Filho unigênito (Jo 3.16). 

Relate a sua experiência com o Emanuel, Deus conosco.   
 

III. Acolhendo o Rei da Glória - Sl 24.7-10 
O Salmo 24.7-10 fala da entrada do rei da Glória (7): “Levantai, ó 

portas, as vossas cabeças; levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o 
Rei da Glória”. O rei da glória é o Senhor que é forte e poderoso nas 
batalhas (8). 
 O que significa a frase “portas levantai vossas cabeças”? 

Observa-se que o lugar onde os magistrados, príncipes, sábios se 
reuniam na antiguidade era denominado de "portas". As "portas" eram 
proibidas às pessoas comum do povo. Somente os que exerciam influência 
na sociedade é que poderiam ter acesso ao local denominado "portas".  

Vemos então que o verso 7 do Salmo 24 refere-se ao domínio 
eterno de Cristo, quando na segunda vinda, como filho de Davi, Rei e 
Senhor de toda a terra.  

"Levantar" é sinal de reverência e admiração, ou seja, quando o 
salmista profetiza: "Levantai, ó portas, ...", ele diz para que os que exercem 
domínio levantem-se em reverência Àquele que subiu ao monte do Senhor 
e que se assentará para reinar no seu Santo monte! 'Levantar' é um sinal de 
respeito. É uma forma de reconhecimento de que àquele que adentrou é 
digno de reverência (9): “Levantai, ó portas, as vossas cabeças; levantai-
vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória”. 

Aplicamos também ao nascimento de Jesus. Todo o mundo precisa 
honrar a entrada do Rei da Glória no mundo através do ventre de Maria. 
Jesus é o Rei da Glória. É o poderoso Senhor que nasceu na gruta de 
Belém.  

Hoje precisamos nos levantar e honrar o Senhor Jesus. Neste natal, 
“levantai as vossas cabeças para que entre o rei da Glória”.   

 
Como é o seu relacionamento com o Senhor Jesus? 
 


