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

A Soliedariedade,
Liberdadade e o
Nascimento de Jesus.
Por Antônio Fidelis

COMEÇANDO NOSSO ENCONTRO (10 min)
Anualmente, a organização Britânica Charities Aid Foundation
(CAF), em parceria com o Instituto Gallup, divulga o World
Giving Index, ranking que mede os principais indicadores de
solidariedade em 146 países. Os indicadores são construídos
a partir de entrevistas, – o último relatório contou com 150
mil entrevistados e girou em torno de três tipos de ações:
ajuda a um estranho, doação em dinheiro, doação de tempo
(voluntariado). A posição do Brasil no Ranking Mundial de
Solidariedade – que caiu do 75º lugar para o 122º em um ranking
de 146 países, leva em conta dados recolhidos no período de
2017 para 2018; os níveis de doação no Brasil caíram de 21%
para 14%, levando-o a ocupar o último lugar entre os países da
América Latina (10º). Esta é a posição mais baixa que o país
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atingiu desde que o Índice de Doação Global começou a ser
medido. Justamente nesta época onde se ouve tanto sobre o
amor, onde as famílias se reúnem para celebrar o natal, nos
deparamos com informações como estas que atestam que em
ações práticas, o povo brasileiro tem se afastado da prática
do amor. Você está inserido nestes indicadores?
TEMPO DE LOUVOR (10 MIN)
“Então creram nas suas promessas e a ele cantaram louvores”
Salmos 106.12
TEMPO DE MISSÕES (5 min)
Você já observou em nosso hall de entrada próximo à livraria a
parede onde temos as fotos de nossos missionários? Pessoas
que entregam diariamente suas vidas ao serviço do Senhor.
Que tal adotar um destes missionários orando, enviando
mensagens de incentivo e amor, contribuindo para que seu
serviço seja ainda mais abrangente?
TEMPO DA PALAVRA (25 min)
Tempo de nos reunir em PGM-Par
Texto Bíblico: 1 João 3.16-2
“Nisto conhecemos o que é o amor: Jesus Cristo deu a sua
vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos.
Se alguém tiver recursos materiais e, vendo seu irmão em
necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer
nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem
de boca, mas em ação e em verdade. Assim saberemos que
somos da verdade; e tranquilizaremos o nosso coração diante
dele quando o nosso coração nos condenar. Porque Deus é
maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas
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Compartilhando
Como não refletir sendo confrontados com duas posições
tão distintas: O resultado da Charities Aid Foundation e o
texto de 1 João? Estamos a poucos dias do Natal. Nesta data
relembramos o amor expressado por nosso Deus ao enviar
Seu Filho Jesus para morrer por nossos pecados. Vamos
compartilhar e pensar um pouco sobre ações práticas de amor
expressas em liberalidade e solidariedade.
1- A liberalidade e a solidariedade, além de dons divinos são
deveres de todo Cristão. Muito mais que palavras, é nosso
dever demonstrar em atitudes aquilo que professamos. No
versículo 17 do texto apresentado, existe uma pergunta, “como
pode permanecer nele o amor de Deus?” Fale a respeito.
(leiam novamente o versículo)
2- O versículo 19 nos dá uma receita para nossas tomadas
de decisão. Seu coração está tranquilo quanto a sua vida
de liberalidade e solidariedade? Sim ou não? Justifique sua
resposta ao PGM.
3- Baseados no versículo 18, quais têm sido ou podem ser, já
neste Natal, as ações práticas de liberalidade e solidariedade
de nosso PGM ou nossas?
A Bíblia nos desafia a: “Não se amoldem ao padrão deste
mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente,
para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa,
agradável e perfeita vontade de Deus” Romanos 12.2
Não importa como o mundo (sociedade) se comporta, não
importa se há uma completa inversão de valores, a renovação
do nosso entendimento deve nos mover a entendermos e
cumprirmos a vontade de Deus. O tão propalado e festejado
“espírito do Natal” tem que estar presente em nossos corações
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como Cristãos que verdadeiramente seguem a Jesus e Seus
ensinamentos. Que neste Natal nosso foco seja a prática do
amor, expressado em liberalidade e solidariedade.
TEMPO DE ORAR | RD (25 MIN)
“Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei”
Jeremias 29.12
Que bom saber que temos um Deus tremendo e que se importa
com cada detalhe de nossas vidas, isso é simplesmente
maravilhoso.
•
•
•

Vamos agradecer a Deus por Ele ter se revelado a nós de
maneira tão especial através da Sua Palavra;
Oremos para que todos nós tenhamos cada dia mais
vontade de nos relacionarmos com Deus através da Bíblia;
Oremos pelos pedidos uns dos outros.

