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

VIVA NATAL

JESUS É A LUZ QUE INDICA O CAMINHO
Texto Bíblico
Falando novamente ao povo, Jesus disse: “Eu sou a luz do mundo.
Quem me segue, nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida”.
João 8.12
Desde o princípio da criação a luz surgiu por ordem de Deus, dissipando a escuridão (Gênesis 1.2); porém o pecado trouxe de volta
as trevas para a existência da humanidade que, desde então, passou a andar na escuridão do pecado.
Andar na escuridão do pecado é muito perigoso e por isso Deus,
no seu infinito amor, fez brilhar a grande luz de Cristo sobre
o povo que caminhava em trevas e vivia na terra da sombra e
da morte (Isaías 9.2); e Ele fez isso nos dando de presente seu
Filho.
No primeiro Natal os anjos e os pastores que trabalhavam no
campo anunciaram o nascimento do menino Jesus e louvaram a
Deus (Lucas 2.8-20). Aquele menino trouxe luz ao mundo, Ele é o
único que pode nos indicar o caminho que leva à vida eterna,
por isso neste Natal celebre o Seu nascimento com todo o seu
coração, pois Jesus é a luz do mundo!

Compartilhando
1. A nossa visão de mundo está diretamente relacionada com as
fontes de luz que iluminam os objetos. Sem luz não podemos enxergar. Você já teve alguma experiência em que a escuridão do
momento prejudicou o seu entendimento das coisas? O que isso
lhe trouxe?
2. As luzes que usamos para enfeitar os ambientes no período do
Natal são apenas decorativas, mas servem para representar a beleza do nascimento dAquele que é a luz do mundo, Jesus! Compartilhe com o seu PGM como tem sido desfrutar da luz de Cristo em sua vida e como ela tem feito diferença na vida da sua família.
3. A luz dissipa as trevas e traz vida. Natal é tempo de celebrar a
chegada da Luz que ilumina os nossos passos e clareia o nosso
caminho (Salmos 119.105). Viver sem paradeiro, sem um destino certo, como quem não sabe aonde quer chegar é muito triste;
mas Jesus Cristo indica com “letreiros luminosos” o “novo e vivo
caminho” para o céu! Quais são as suas expectativas para esta
viagem rumo ao céu?

Tempo de Orar
• Ore em favor das pessoas que ainda não aceitaram a Jesus Cristo como seu Salvador.
• Interceda por aquelas pessoas que estão entristecidas e sem alegria de viver.
• Peça a Deus para que neste Natal haja paz e harmonia nos lares.
• Faça seus pedidos de oração e compartilhe os motivos de gratidão.

Compartilhar com as Crianças
1. Nesta época uma das coisas mais lindas são as luzes não é
mesmo? Alguma vez você ficou no escuro? Como foi e como
você se sentiu?
2. As luzes de Natal enfeitam a nossa casa e tornam tudo mais
bonito. E Jesus é a luz do mundo, porque ele veio tirar os homens da escuridão do pecado. Como você acha que pode levar essa mensagem da luz de Jesus até seus amiguinhos?
3. Se Jesus é luz do mundo, você já imaginou como é o céu?
Fale como você imagina ser o céu.

