Pr. Roberto Amorim - Noite

O VERDADEIRO SIGNIFICADO DO NATAL
Colossenses 1:15-20
15 Ele é a imagem do Deus invisível, o
primogênito de toda a criação, 16 pois nele
foram criadas todas as coisas nos céus e na
terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou
soberanias, poderes ou autoridades; todas as
coisas foram criadas por ele e para ele. 17 Ele é
antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. 18
Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja; é o
princípio e o primogênito dentre os mortos,
para que em tudo tenha a supremacia. 19 Pois
foi do agrado de Deus que nele habitasse toda
a plenitude, 20 e por meio dele reconciliasse
consigo todas as coisas, tanto as que estão na
terra quanto as que estão nos céus,
estabelecendo a paz pelo seu sangue
derramado na cruz.
1. JESUS É DEUS
15 - “Ele é a imagem do Deus invisível...”
17 - “Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo
subsiste.”
19 - “Pois foi do agrado de Deus que nele
habitasse toda a plenitude.”
2. JESUS É O PRINCIPAL DE TUDO
15 - “...o primogênito de toda a criação...”
18 - “Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja; é o
princípio e o primogênito dentre os mortos,
para que em tudo tenha a supremacia.”
3. JESUS É O CRIADOR DE TUDO
16 - “Pois nele foram criadas todas as coisas
nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis,
sejam

tronos ou soberanias, poderes ou autoridades;
todas as coisas foram criadas por ele e para ele.”
4. JESUS É O DEUS SALVADOR
20 - “E por meio dele reconciliasse consigo
todas as coisas, tanto as que estão na terra
quanto as que estão nos céus, estabelecendo a
paz pelo seu sangue derramado na cruz.”
João 1.1-14
1 No princípio era aquele que é a Palavra Ele
estava com Deus, e era Deus. 2 Ele estava com
Deus no princípio. 3 Todas as coisas foram feitas
por intermédio dele; sem ele, nada do que existe
teria sido feito. 4 Nele estava a vida, e esta era a
luz dos homens. 5 A luz brilha nas trevas, e as
trevas não a derrotaram. 6 Surgiu um homem
enviado por Deus, chamado João. 7 Ele veio
como testemunha, para testificar acerca da luz,
a fim de que por meio dele todos os homens
cressem. 8 Ele próprio não era a luz, mas veio
como testemunha da luz. 9 Estava chegando
ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos
os homens. 10 Aquele que é a Palavra estava no
mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele,
mas o mundo não o reconheceu. 11 Veio para o
que era seu, mas os seus não o receberam. 12
Contudo, aos que o receberam, aos que creram
em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem
filhos de Deus 13 os quais não nasceram por
descendência natural nem pela vontade da
carne nem pela vontade de algum homem, mas
nasceram de Deus. 14 Aquele que é a Palavra
tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua
glória, glória como do Unigênito vindo do Pai,
cheio de graça e de verdade.
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