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Lucas 2:1-19
Venha Desvendar o Evangelho de Mateus – Domingo 09:00 na EBD
As inscrições do Acampamento de Carnaval já começaram! Garanta sua vaga

Líder: Teremos nosso culto da virada dia 31/12 às 21:00. Não percam!
Você conhece a história do nascimento de Jesus? Quais são os
personagens desta história?
Quase todo o mundo conhece a história do nascimento de Jesus, em
Lucas 2 vemos que devido a um decreto de César Augusto, as pessoas
deveriam se alistar em sua própria cidade e José, por ser descendente
de Davi se deslocava com Maria (grávida de Jesus) até Belém. Naquele
meio tempo, Maria deu à luz a Jesus, como não havia hospedaria, o
menino nasceu em uma estrebaria e foi colocado em uma manjedoura
(tabuleiro onde vacas e cavalos comem feno). Depois receberam a visita
dos magos do oriente, dos pastores. Porém fora a figura do Jesus
menino, você consegue enxergar o Deus que desceu de sua glória para
se fazer homem com nós. Muito mais que o nascimento de um bebê,
este dia representa o começo de nossa redenção, o dia onde o próprio
Deus se fez homem, para nos salvar do pecado e da morte eterna.
Você já reparou que sai bíblia tem um espaço em branco entre
Malaquias e Mateus? Você sabe o que representa este espaço em
branco?
Este espaço denominado intertestamentário, representa os 400 anos de
silencio de Deus. Período em que Deus não falou com seu povo,
durante 400 anos houve um silencio completo de Deus. O povo de
Israel estava dominado pelos inimigos e a última dominação era pelo
império Romano, o povo esperava por um Rei que viria libertá-los, um
Salvador, mas por 400 anos, só tinham as antigas promessas relatadas
na história.
Não Percam – Todas as Segundas-Feiras – Culto do Espírito Santo
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Você já ficou completamente em silêncio alguma vez? O que você sente
quando tudo está em completo silêncio?
Líder: Peça para que todos façam completo silêncio, repare nos sons do
ambiente e depois pergunte a eles se eles ouviram algum destes sons.
Não estamos acostumados a ficar em silêncio, sempre estamos
rodeados de sons, no carro não conseguimos ficar sem uma música
tocando, e para muitos o silêncio incomoda. Muitos para orar colocam
um louvor de fundo, mas quantas vezes nós ficamos em silêncio
esperando uma resposta de Deus? Alguns sons são imperceptíveis, até
que estejamos em silêncio, aí podemos ouvir o som de aves, do vento,
de um relógio trabalhando.
Você já buscou a Deus em silêncio? Já esperou para ouvir a voz de
Deus?
Muitas vezes não ouvimos a voz de Deus, pois não temos fé e nem
paciência para esperar a resposta às nossas orações. Nosso
relacionamento com Deus muitas vezes é superficial e deixamos de lado
o mais precioso, que é ouvir a direção de Deus em nossas vidas!
O que você pretende fazer em 2016 para melhorar seu relacionamento
com Deus?
Líder: Deixe todos falarem e diga! Deus está ansioso para ter um
relacionamento com vocês em 2016, agora basta vocês colocarem em
prática desde hoje, os planos para melhorar este relacionamento.

Líder: Não seja insubmisso, participe do Culto dos Servos

