Roteiro de PGM

22 a 28 de dezembro de 2019

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

O mais valioso
presente de Deus.
Por Eduardo Arantes
COMEÇANDO NOSSO ENCONTRO (10 min)
Em uma sociedade cada vez mais egoísta e individualista, ter
o privilégio de participar de um PGM é como encontrar um
oásis no deserto. Saber que em momentos de lutas e desafios,
poderemos contar com o amor fraternal e as orações desta
grande família, é algo extraordinário. E como Deus tem nos
abençoado! Inúmeras são as histórias de curas, novos empregos,
relacionamentos restaurados, conversões e batismos, que
ocorreram em nossos pequenos grupos no ano de 2019. E
tudo isso é presente de um Pai presente. Vamos iniciar nosso
encontro agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos
reunidos mais uma vez, pela família que nos recebe, e por sermos
testemunhas de tão grande amor 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.
IBB - Uma igreja viva

Roteiro 309 | 22 a 28 de dezembro de 2019

TEMPO DE LOUVOR (10 MIN)
“Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e,
prostrando-se adoraram.” Mateus 2.11
“Natal, nasceu o Salvador, Rei meu, o Messias, filho de Deus,
Senhor.”
Celebre com júbilo o nascimento de Jesus, adore o nosso Senhor
e Salvador.
TEMPO DE MISSÕES (5 min)
Muitas pessoas, por opção ou não, passarão a noite de Natal
sozinhas. Talvez pela impossibilidade financeira de preparar
algo, pelo luto ainda recente, por alguma enfermidade, ou por
não conhecerem a real história do Natal, passarão a noite mais
importante do ano sem receber um abraço e uma oração. Que
tal fazermos um exercício de memória e tentarmos lembrar se
em nosso meio não há alguém em alguma dessas situações
e, havendo, as convidarmos para celebrar o Natal conosco.
Pensemos nisso e deixemos o Espírito Santo falar conosco..
TEMPO DA PALAVRA (25 min)
“Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante
a noite tomavam conta de seus rebanhos. E aconteceu que um
anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu
ao redor deles; e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse:
“Não tenham medo. Estou lhes trazendo boas novas de grande
alegria, que são para todo o povo: Hoje, na cidade de Davi, lhes
nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto lhes servirá de
sinal: encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa
manjedoura.” Lucas 2. 8-12.
“Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a
respeito daquele menino, e todos os que ouviram o que os
pastores diziam ficaram admirados.” Lucas 2. 17-18.
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Compartilhando
Os pastores e a manjedoura – Os pastores foram os primeiros a
receber a informação de que o grande dia chegará. Finalmente
o que fora profetizado (Isaías 7.14) estaria se cumprindo, e
eles seriam testemunhas da vinda do Messias. Mas os pastores
não desfrutavam de boa reputação na época, sendo inclusive
considerados como uma classe desprezada e inferior. E a
manjedoura? Não é constrangedor pensar que filho de Deus
passou seus primeiros dias de forma tão simples e humilde?
O que Deus falou contigo através das circunstâncias
apontadas?
Boas novas de alegria para todo o povo – A melhor notícia
que a humanidade já recebeu foi o nascimento de Jesus, pois
através de sua vinda nos foi proporcionado a possibilidade
de voltarmos à Deus, termos vitória sobre o pecado, e
alcançarmos a salvação através de Cristo. Compartilhe com o
grupo como você conheceu Jesus, e o que mudou em sua vida
desde que você O aceitou como Senhor e Salvador.
Depois de o verem, contaram a todos...e todos os que ouviram
ficaram admirados – É impossível ter alguma experiência com
Jesus e não querer contar isso às pessoas. Nosso coração
é preenchido por uma alegria tão grande que não há como
permanecer calado.
Você tem sido um proclamador das Boas Novas de Alegria
para as pessoas que estão a sua volta?
Conte uma ocasião onde você apresentou Jesus á alguém, o
que te motivou a fazê-lo, e como a pessoa reagiu.
Muitas pessoas têm uma percepção equivocada acerca do
Natal, e ignorando seu real significado o diminuem a comida e
troca de presentes. Mas Natal é muito mais que isso!
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Natal é o ato de um Pai amoroso que mesmo antes de nós o
amarmos envia seu filho para propiciação de nossos pecados
(1 João 4. 10).
Natal é a autolimitação de nosso Senhor Jesus que embora
sendo Deus, esvaziou-se a si mesmo e se fez homem
(Filipenses 2. 5-7).
Natal é o presente que Deus deu ao mundo para que todo o
que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna (João 3.
16).
Natal é Jesus, o mais valioso presente de Deus.
TEMPO DE ORAR | RD (25 MIN)
• Agradeça a Deus por sua família, PGM e igreja.
• Vamos orar para que até a próxima quarta-feira (25 de
Dezembro), Deus nos dê o privilégio de anunciarmos o
nascimento de Jesus a alguma pessoa ou família que ainda
não sabem o real sentido do Natal.
• Vamos orar em trios pelos pedidos dos outros.
• Ore pela multiplicação de nosso PGM.

