Lição 13 – Jesus Cristo –
O Maior Presente de Deus
“Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós,
quem será contra nós? Aquele que não poupou a seu
próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos
dará juntamente com ele, e de graça, todas as coisas?”
Romanos 8:31,32

Introdução
 O que o Natal significa para você?
Muito mais do que festas e presentes, comemoramos no Natal o nascimento daquele que é o maior
presente de Deus para nós. Sempre é bom lembrar que somos uma Célula cristã, que faz parte de
uma igreja cristã. Isso significa que, para nós, a pessoa de Jesus Cristo é central em tudo o que somos
e fazemos. Ele é o nosso Salvador e o nosso Senhor. Por meio dele é possível termos um
relacionamento com o Pai e com o Espírito Santo. Ele deu a sua vida por nós, morrendo na cruz em
nosso lugar e todo este sacrifício, além de nos garantir ampla entrada no céu após a nossa morte,
nos garante muitas outras bênçãos incríveis.
Quando alguém aceita a Jesus como Senhor de sua vida, além da salvação, recebe também pelo
menos quatro grandes e inestimáveis presentes. Nós recebemos...
1. UMA NOVA IDENTIDADE
Muitas pessoas hoje em dia estão sofrendo uma espécie de perda da identidade. Parece que a nossa
verdadeira identidade tem sido roubada pela pressão da mídia, pela falha ou abuso dos pais, pela
pressão dos colegas, pela pressão da cultura ao redor. O mundo diz que não somos importantes, que
não temos valor, que nunca conseguiremos nada. Diz que somos feios, ou velhos, ou muito jovens,
etc. Infelizmente, hoje em dia a nossa identidade tem vindo mais das coisas que possuímos do que
daquilo que somos como pessoas. A verdade é que nunca deveríamos basear a nossa identidade em
qualquer coisa que um dia possamos perder, como a aparência, um talento, uma habilidade atlética,
o emprego, as posses ou até mesmo a família, porque podemos nos perder.
A boa notícia é que, quando nos convertemos, recebemos de Deus uma nova e verdadeira
identidade: “E, assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura; as coisas antigas já passaram; eis
que se fizeram novas” – 2 Co 5:17.
Isso não significa que já somos perfeitos ou que não cometemos erros, mas significa que recebemos
uma nova identidade, não mais baseada em nossas falhas ou pecados, nem numa doença que temos
ou tivemos, mas baseada no que somos aos olhos de Deus. Para Ele, começamos uma nova história
em nossa vida e, ao contrário do mundo, Ele diz que somos muito valiosos, amados e importantes, a
ponto de dar a vida do próprio filho para nos salvar e para nos trazer para perto dele. A Bíblia afirma
que agora somos verdadeiros filhos de Deus: “Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder
de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome” – João 1:12.
Para Deus é tão séria esta questão de sermos novas pessoas depois de nossa conversão que Ele até
estabeleceu uma cerimônia para marcar esta nova identidade – o batismo.
Todos nós temos áreas que sabemos que precisamos mudar, mas não conseguimos. Tentamos
melhorar, tentamos mudar, mas simplesmente não conseguimos. Deus sabe disso muito bem, por
isso, com a nossa nova identidade de filhos de Deus ele inclui um segundo presente. Quando nós
aceitamos a Jesus, recebemos também...
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2. UMA NOVA CAPACIDADE
Junto com o novo nascimento, nós recebemos de Deus um novo poder, uma nova força, uma nova
capacidade para mudar e viver em vitória. Agora, nós não dependemos apenas da força de vontade
humana. Nós temos um novo poder dentro de nós e é o Espírito Santo de Deus! Veja o que diz
Romanos 5:5: “...porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos
foi outorgado”. E em Filipenses 2.13 o apostolo Paulo afirma: “porque Deus é quem efetua em vós
tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade”.

O problema é que sempre tivemos o desejo de sermos diferentes, mas não tínhamos a
capacidade para isso. Agora que temos Jesus em nossa vida, ele nos enche com seu poder. Veja
o que está escrito em 2 Timóteo 1.7: “Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas
de poder, de amor e de moderação”.
E, além disso, além de poder, amor e moderação, sabendo que precisamos de suporte, ajuda e
apoio, Deus também providenciou outro grande e indispensável presente:
3. UMA COMUNIDADE DE AMOR
Nós não fomos feitos para passarmos por esta vida sozinhos e sem apoio. Na verdade, a razão
pela qual Deus nos criou é que Ele queria formar uma grande família.
“Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis
em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus
Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade” – Efésios 1:4,5.
Por causa de seu amor, o plano imutável de Deus sempre foi o de nos adotar em sua própria
família, trazendo-nos a si mesmo por meio de Jesus Cristo. A ideia é pertencer, e não apenas
acreditar. Igreja é uma família. Não é uma organização apenas, ou um clube, ou um
empreendimento religioso. A igreja é uma família de muitos filhos que serão cada vez mais iguais
a Jesus. Deus criou esta família para o nosso cuidado, para nos dar suporte e prover uma base de
apoio para o nosso crescimento.
A maioria das pessoas não percebe a necessidade de ser parte da família da igreja, mas o fato é
que sem esta família nós somos alguém sem nenhum apoio e sem fundamento. Assim como
uma criança precisa de pais e irmãos para crescer saudável, precisamos uns dos outros. Neste
sentido, falando da igreja, o apóstolo Paulo diz que um dom espiritual diferente é dado a cada
um de nós na família de Deus, para que possamos ajudar uns aos outros para o bem comum (1
Coríntios 12:7).
Há 30 anos a Igreja Metodista Congregacional existe para ser esta igreja-família, que cuida e
edifica a vida uns dos outros. Entendemos que este apoio mútuo funciona muito melhor se
acontecer no âmbito de grupos pequenos. Hoje somos uma igreja em Células que, através de
mais de 70 pequenos grupos, vive o amor de Deus e se empenha para transformar o mundo.
E, finalmente, além de uma nova identidade, uma nova capacidade e uma comunidade de amor,
ao receber Jesus em nosso coração, recebemos também...
4. UM NOVO DESTINO
Quer melhor presente do que este? Lançar um olhar para a eternidade e saber que o sacrifício
do Senhor Jesus nos dá a garantia de um futuro glorioso? Este é um presente de Deus que
durará para sempre! Lemos em Romanos 6:23: “Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom
gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor”. E, ainda, em 1 Pedro 1:3,4:
“Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo! Conforme a sua grande misericórdia, ele
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nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os
mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança
guardada nos céus para vocês”.
CONCLUSÃO
Jesus Cristo é o maior presente de Deus para nós. E junto com Jesus, “embrulhado no mesmo
pacote”, recebemos pelo menos quatro maravilhosos presentes (ou dons) de Deus: Uma nova
identidade, uma nova capacidade para viver, uma comunidade de amor para nos dar apoio e
suporte e um novo destino, o céu, a vida eterna ao lado do Pai e dos irmãos. Vale a pena seguir a
Jesus.
Muitos se perguntam: então, o que devo fazer com estes presentes maravilhosos? Devemos
apenas recebê-los pela fé e humildemente, e sempre expressarmos gratidão por tudo o que
Deus fez e fará por nós. É por isso que 2 Coríntios 9:15 nos desafia a darmos sempre “graças a
Deus por seu dom indescritível!”
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