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Tempos de celebração

O que é que aprendeste com 
José e Maria nesta passagem?

Tens conseguido celebrar a Deus 
quando as circunstâncias da vida 
não ajudam?

De que forma, a tua forma de 
viver no dia a dia, tem mostrado 
esta obediência alegre?

Passagem base: Mateus 2.13-15
Versículo chave: Mateus 2.15. “Assim se cumpriu o que o Senhor 
tinha dito pelo profeta: Chamei do Egito o meu filho.”

A época do Natal deve ser sempre um tempo de celebração para 
todos os cristãos. Quando lemos os relatos dos evangelhos de 
Mateus e Lucas, encontramos várias pessoas que celebraram o 
nascimento de Jesus. Existiram também, momentos difíceis, em 
que parece que era impossível celebrar. Ainda assim, existem 
duas pessoas, que nos ensinam, que é possível ser obediente em 
momentos difíceis e continuar a celebrar. José e Maria, estiveram 
sempre prontos a obedecer a Deus e a celebrar, mesmo quando 
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existiram mudanças nos planos, mesmos nos momentos difíceis. Depois da visita dos Magos, Herodes procurou 
matar Jesus e José e Maria tiveram de fugir para o Egipto, mudando os seus planos, mais uma vez. Ainda assim, 
eles foram obedientes celebrando, ou seja, eles obedeceram com alegria. Isso pode ser comprovado, pois será 
muito difícil permanecer em obediência como José e Maria se essa obediência não for feita com alegria. A obe-
diência sem alegria tronar-se-á num fardo na vida do cristão, obediência sem alegria é religião vã e vazia, sem 
um verdadeiro relacionamento de fé. Precisamos aprender a ter alegria em obedecer, em celebrar quando não 
fazemos a nossa vontade, mas a vontade de Deus. 
Richard Foster escreve: “A alegria não se encontra em cantar determinado tipo de música, ou viver com o tipo 
certo de grupo, ou mesmo em exercer os dons carismáticos do Espírito, por muito bom que tudo isso possa ser. 
A alegria (a celebração) está na obediência.”
Nesta passagem do evangelho de Mateus, vemos a forma como o autor é intencional em repetir várias vezes 
a frase “Assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta”. Mateus escreve seu relato do evangelho, 
olhando em simultâneo para a vida de Jesus e o Velho testamento. Mateus sabe que Jesus é o Messias que 
veio cumprir tudo o que os profetas tinham dito e anunciado por Deus.  Jesus começa a cumprir todas essas 
profecias desde o seu nascimento, na plenitude dos tempos e isso foi possível devido à obediência celebrante 
(alegre) de José e Maria. Tanto José como Maria foram obedientes à vontade e direção que Deus trouxe às suas 
vidas, através do anjo. Eles fugiram para Egipto para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Oseias. No 
livro de Oseias encontramos esta profecia relativa ao povo de Israel que tinha sido chamado por Deus do Egipto 
para aprender a caminhar em obediência com Deus. Porém na mesma passagem lemos, Os11.2 “Mas quando 
mais os chamei mais eles se afastaram.” O que Israel falhou em cumprir, Jesus cumpriu, obedecendo e graças 
à obediência de José e Maria. Desta forma, Jesus opera o verdadeiro e definitivo “êxodo”, o da escravidão do 
pecado. Do Egipto chamei o meu filho, para que ele pudesse viver de forma perfeita e morrer na cruz por todos 
nós para que pudéssemos ter o perdão dos nossos pecados, para que mesmo nos momentos difíceis tivéssemos 
sempre motivo para celebrar. Do Egipto chamei o meu filho, para que Deus pudesse ter um novo povo, em Cris-
to, a Igreja e convidar-nos para um tempo de celebração com Jesus no dia a dia. “Ao obedecemos à vontade e 
direção de Deus, podemos não encontrar o caminho mais fácil, mas certamente O encontraremos no caminho.”



Temas de oração
gratiDÃo

iNtercessÃo

Por todas as bênçãos deste ano. 

Pela protecção e bondade do Senhor para com a Igreja. 

Pela nossa Igreja, pastores, membros, visitantes, pelos que nos seguem online. 

Pela reuniões presenciais e online.

Que o Senhor esteja connosco no novo ano. 

Pelos nossos pastores e liderança. 

Pela direcção do Senhor em todas as actividades e planos da Igreja para o novo ano. 

Pelo EVM e pelo Seminário. 

Tempo Covid: 
   - Protecção perante nova subida desta doença. 

Pelos mais fracos, idosos, doentes.

agenda e notícias

Para efeito de entrega de dízimos e outras ofertas
IBAN PT50.0033.0000.00060445260.05

Reunião de Oração “Mulheres que Oram”
Terças - 21h às 22h
Através do Zoom
https://us02web.zoom.us/
j/83018423307?pwd=ZjdFYW1CQ1YrSU0r-
MlVSbG1LM0lKUT09
ID da reunião: 830 1842 3307
Senha de acesso: 265595

Reunião de Oração - Homens
Através do Zoom  | Terças - 21h30
https://us02web.zoom.us/j/81235225960?pw-
d=U25jMDFTMjNCY3hrdm1OUXZGRDY0Zz09

ID da reunião: 812 3522 5960
Senha de acesso: 491740

Reunião de Oração
Não haverá reunião de oração no dia 31 
de dezembro. Neste período, encorajamos 
todos a continuar a partilhar motivos e a orar 
uns pelos outros.  
Regressaremos em janeiro!

https://us02web.zoom.us/j/83018423307%3Fpwd%3DZjdFYW1CQ1YrSU0rMlVSbG1LM0lKUT09
https://us02web.zoom.us/j/83018423307%3Fpwd%3DZjdFYW1CQ1YrSU0rMlVSbG1LM0lKUT09
https://us02web.zoom.us/j/83018423307%3Fpwd%3DZjdFYW1CQ1YrSU0rMlVSbG1LM0lKUT09

