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

VIVA NATAL

NATAL EM TEMPO DE PANDEMIA
Texto Bíblico
“Mas, quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu próprio Filho, que veio como filho de mãe humana e viveu debaixo da lei para
libertar os que estavam debaixo da lei, a fim de que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus.” Gálatas 4.4-6 (NTLH)
Natal é festa, é celebração, é tempo de comemorar, pois lembramos que Deus enviou seu Filho para habitar conosco. Mas e a pandemia, o distanciamento social e o luto?
Acredito que Deus, através deste tempo de dificuldades, está nos
dando uma oportunidade enorme de compartilharmos com as
pessoas o que de fato o Natal significa. É claro que precisamos
agir com responsabilidade e compaixão. São tempos difíceis, devemos seguir as orientações dos profissionais da saúde e das autoridades, e também devemos ajudar os que estão em dificuldades e sofrimento.
Mas isso não deve diminuir a grandeza do Natal. Jesus é o nosso
Salvador e parece propício que estejamos anunciando para as pessoas que estão próximas a nós que no Natal celebramos o tempo
em que nosso Salvador chegou para nos resgatar e para que pudéssemos nos tornar filhos de Deus.
Também é uma oportunidade de compartilharmos porque podemos continuar celebrando, ainda que em tempos de pandemia,
porque ele esteve entre nós e pagou o preço pelos nossos pecados. Por isso temos esperança de que tudo vai passar, pois Deus
está no controle da história e faz tudo no tempo certo.

Compartilhando
1. Neste tempo de preparativos para o Natal, criamos uma expectativa sobre a celebração da noite de Natal, especialmente para
as crianças. A sociedade tem imposto certos padrões sobre como
devemos nos comportar em relação ao Natal. Compartilhem sobre qual era o significado do Natal para suas famílias quando
vocês eram crianças.
2. Pois já nasceu uma criança, Deus nos mandou um menino que
será o nosso rei. Ele será chamado de “Conselheiro Maravilhoso”,
“Deus Poderoso”, “Pai Eterno”, “Príncipe da Paz”. Isaías 9.6
No Natal comemoramos a chegada deste menino! Compartilhe
com o grupo como foi o seu encontro com esse menino e quais
as consequências dele para sua vida.
3. O apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 1.8-9: “Irmãos, queremos
que saibam das aflições pelas quais passamos na província da Ásia.
Os sofrimentos que suportamos foram tão grandes e tão duros,
que já não tínhamos mais esperança de escapar de lá com vida.
Nós nos sentíamos como condenados à morte. Mas isso aconteceu para que aprendêssemos a confiar não em nós mesmos e sim
em Deus, que ressuscita os mortos.” Ele fala sobre um tempo de
lutas em que viveu e como Deus usou aquele tempo para ensiná-lo sobre confiar. O que podemos compartilhar sobre o Natal
com uma sociedade ferida, confusa, sem esperanças e marcada
pela COVID-19?

Tempo de Orar
• Vamos orar pelas famílias, para que elas encontrem o verdadeiro sentido do Natal.
• Vamos orar pelos enfermos e enlutados, para que eles encontrem em Jesus a esperança.
• Vamos orar pelos pedidos de todos no grupo.
“O povo que andava na escuridão viu uma forte luz; a luz brilhou
sobre os que viviam nas trevas.” Isaías 9.2

Compartilhar com as Crianças
1. Como você sabe o Natal é o aniversário de Jesus Cristo. Você
concorda que as pessoas estão falando mais de papai noel do
que de Jesus? O que o Natal significa pra você?
2. Como você acha que poderia mostrar para outras crianças
o real significado do Natal?
3. Estamos passando por um momento muito difícil com a pandemia, mas Jesus nasceu para nos trazer a salvação, então devemos sim comemorar esta data. Você já fez o calendário do
advento que o ministério infantil está distribuindo?

