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Seja bem-vindo ao nosso PGM!
Esse é um espaço de crescimento e comunhão.

A verdadeira
razão do natal.
Por Marcio Tunala

COMEÇANDO NOSSO ENCONTRO (10 min)
“Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu; o governo
está sobre os seus ombros; e o seu nome será: Maravilhoso,
Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz”
Isaías 9.6.
O período de Natal é marcado pelas festas, celebrações,
musicais, viagens, jantar em família, decorações natalinas e
principalmente pelos presentes. Seja com sinceridade ou não,
seja com interesses comerciais ou com gratidão no coração
daqueles que compreendem o verdadeiro sentido, uma
coisa não podemos negar, o nascimento de Jesus sempre é
lembrado de alguma forma.
A troca de presentes muitas vezes é atribuída à influência
dos presentes recebidos pelo menino Jesus dos magos do
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Oriente. Isso não faz muito sentido. Não quero que você leia
e deixe de celebrar com a sua família utilizando essa tradição
natalina. Mas quero lhe convidar a entender que você recebeu
um presente muito especial: O Natal é a expressão máxima do
amor de Deus. O grande interesse em enviar Seu próprio filho
a este mundo (João 3.16) foi para possibilitar a aproximação
entre Deus e o homem. Não há dúvida de que nenhum presente
se compara a Jesus, uma oferta divina a cada um de nós.
Você também tem um presente muito especial para oferecer
para Jesus: a sua própria vida.
Você percebe Jesus como o maior presente que recebeu em
sua vida?
Você entende que o mais importante presente que você pode
dar a Deus é sua própria vida?
TEMPO DE LOUVOR (10 MIN)
“2Vamos à presença dele com ações de graças; vamos aclamálo com cânticos de louvor. 3Pois o SENHOR é o grande Deus, o
grande Rei acima de todos os deuses” Salmo 95.2 e 3.
Cante com alegria e ofereça as canções a Jesus, que é digno
de toda adoração.
TEMPO DE MISSÕES (5 min)
“Não há salvação em nenhum outro, pois, debaixo do céu não
há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos
ser salvos” Atos 4.12.
Muitas pessoas ainda precisam ouvir a mensagem de salvação.
Por isso, não deixe de compartilhar sobre Cristo.
Sua contribuição na obra missionária é muito importante.
Você tem orado e ofertado para missões?
Na IBB temos missionários em diversos lugares e com diferentes
frentes missionárias. Você pode escolher um missionário ou
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projeto específico para adotar. Comece 2020 participando
ativamente da obra missionária (missoes@ibb.org.br).
TEMPO DA PALAVRA (25 min)
Texto Bíblico: Mateus 1.21 a 23.
“Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de
Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados”. Tudo
isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera
pelo profeta: “A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o
chamarão Emanuel”, que significa “Deus conosco”.
Compartilhando
1. Seu nome será Jesus – O nome Jesus significa Salvador;
é o mesmo nome que Josué no Hebraico. O que este nome
significa para você? Compartilhe com o PGM sua experiência
de salvação.
2. Ele salvará – O texto bíblico nos mostra que Jesus é aquele
que trouxe salvação. Ele morreu na cruz para redimir o homem
e enviou o Espírito Santo que capacita o homem a vencer os
inimigos espirituais e o domínio do pecado. Você já alcançou
salvação em Cristo? Quais são as evidências da salvação em
sua vida?
3. Seu povo – Os judeus eram chamados de povo de Deus
porque Ele os escolhera para Si mesmo e os considerava Seu
povo especial e amado. Os cristãos são chamados de povo
de Cristo porque através da cruz, Cristo nos deu este direito.
O que significa para você pertencer a este povo?
4. De seus pecados – O grande propósito de Jesus foi vir ao
mundo e morrer em uma cruz. Não era para salvar as pessoas
em seus pecados, mas de seus pecados. Você já reconheceu
que sua natureza é pecaminosa? Já confessou Jesus como
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Senhor e salvador de sua vida? Este encontro é um bom
momento para fazer isso orando e entregando-se a Cristo.
Alguém deseja fazer isso agora?
TEMPO DE ORAR | RD (25 MIN)
“Orem continuamente. Deem graças em todas as circunstâncias,
pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não
apaguem o Espírito” 1 Tessalonicenses 5.17-19.
•
•
•
•
•

Vamos apresentar nossos pedidos ao único e verdadeiro
Deus.
Agradeça a Deus por sua família e sua igreja.
Vamos Orar para que possamos alcançar muitas vidas
através do musical de natal, para a glória de Deus.
Vamos orar em trios uns pelos outros neste momento.
Ore pela multiplicação do nosso PGM.

