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

Por Luis Cristovão

MINHA FAMÍLIA ABENÇOADA POR JESUS
Texto Bíblico
“Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão:
Assim, ao todo, houve catorze gerações de Abraão a Davi, catorze
de Davi até o exílio na Babilônia, e catorze do exílio até o Cristo.”
Mateus 1.1-17
Desde o início da humanidade Deus quis abençoar o mundo por
intermédio das famílias. Em Gênesis 12.1-3, Deus mandou Abrão
sair do meio de sua parentela, pois por seu intermédio toda a humanidade seria abençoada; e a profecia se cumpriu em Jesus Cristo, o descendente direto de Abraão. Jesus nasceu! Por isso celebramos o Natal! Através de Jesus podemos fazer parte da grande
família de Deus e, mais do que isso, a nossa família pode ser ricamente abençoada, e ser uma bênção para os outros.

Compartilhando
1. Jesus é o Salvador prometido, Aquele de quem as profecias falaram, o único que pode abençoar as famílias. Compartilhe com
o seu PGM como Jesus tem feito isso para sua família.
2. Natal é tempo de celebrar a vida! O pecado separou o ser
humano de Deus, mas “...Deus tanto amou o mundo que deu o
seu Filho Unigênito, para que todo o que nele crer não pereça,
mas tenha a vida eterna.” (João 3.16). De que maneira você
tem sentido esse amor e cuidado de Deus por sua família?
3. O Advento anuncia a chegada do Messias (o ungido). Ele
trouxe esperança aos corações! Este foi um ano difícil, mas
contamos com a Graça de Deus. Cite alguns motivos para
celebrar o Natal com sua família e também como vocês podem
abençoar alguém neste Natal.

Tempo de Orar
1. Ore por sua família, para que cada dia mais o Senhor lhes dê
experiências marcantes com Cristo.
2. Agradeça a Deus por todo cuidado que Ele tem dispensado à
sua família.
3. Peça a Deus que lhes dê oportunidade para abençoar pelo
menos uma família neste Natal.
4. Compartilhe com o seu PGM os pedidos de oração e gratidão.

Compartilhar com as Crianças
- No texto que a gente leu tem uma lista dos parentes de Jesus,
provando que toda a família Dele era de profetas e que, portanto, Ele abençoaria todas as famílias da terra. Qual a coisa mais
bacana que acontece na sua casa por vocês terem Jesus?
- Muito antes de Jesus nascer, Deus prometeu a Abraão que dele
viria a gerar o salvador da humanidade, que também traria alegria para as famílias. Você acha legal Deus ter feito essa promessa? Por quê?
- Estamos comemorando o Advento que é a preparação para a
chegada do Natal. É Natal é o nascimento de Jesus que veio trazer boas notícias as pessoas. Como você acha que poderia abençoar outras crianças neste Natal?

