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16 a 22 de Dezembro de 2018

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

Eu encontrei ousadia
no Natal
Por Amóz Camilo dos Santos

COMEÇANDO NOSSO ENCONTRO (5 min)
Estamos vivendo um tempo especial. Os nossos corações ﬁcam
mais aquecidos com a inﬂuência da maior história de amor já
apresentada ao mundo. Um tempo onde fazemos amizades novas
e buscamos reaproximar nossos queridos familiares. Percebemos
que não vale a pena manter certas atitudes que desfazem os laços
entre as pessoas, mas vamos reatando cada um destes laços.
Convide alguém para participar de sua mesa na Ceia de Natal e
viva a chegada do Salvador o Messias o Rei dos Reis.
Temos incentivado que neste Natal, junto com os presentes que
serão compartilhados, você possa incluir uma Bíblia, que nossa
livraria conseguiu por um valor muito especial, apenas R$ 7,00 cada.
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TEMPO DE LOUVOR (10 min)
“Cantai ao Senhor, um cântico novo, cantai ao Senhor toda a terra.
Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome; anunciai a sua salvação de dia
em dia. Anunciai entre as nações a sua glória; entre todos os povos as
suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, e digno de louvor, mais
temível do que todos os deuses.” (Salmos 96.1-4)
Cantar nos remete aos grandes feitos do Senhor em nossas vidas.
Cante, exalte ao Senhor. Este ato fortalecerá ainda mais a nossa fé!

TEMPO DA PALAVRA (25 min)
Compartilhe: Qual a importância da ousadia na nossa vida cotidiana?
Texto Bíblico: Mateus 2.7-12 – Texto base Mateus 2.1-23
7
Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com
eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido.
8
Enviou-os a Belém e disse: “Vão informar-se com exatidão sobre o
menino. Logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá
adorá-lo”. 9Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a
estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente
parou sobre o lugar onde estava o menino. 10Quando tornaram a ver a
estrela, encheram-se de júbilo. 11Ao entrarem na casa, viram o menino
com Maria, sua mãe, e, prostrando-se, o adoraram. Então abriram os
seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. 12E, tendo
sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram a
sua terra por outro caminho.
A vida de uma pessoa que serve a Deus deve estar sempre à
disposição para cumprir Suas ordens. Por mais que todos dissessem
que Lázaro estava morto, Jesus disse o contrário e aconteceu. Neste
texto, encontramos os magos que ousaram obedecer a Deus e não
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ao Rei Herodes, mesmo sabendo que, caso fossem encontrados, suas
vidas estavam comprometidas e certamente morreriam. Eles foram
ousados quando escolheram obedecer a Deus.
Compartilhando
1. Qual seria sua escolha se estivess no lugar dos magos?
2. A história do Natal é a história de Jesus, nosso salvador. Você
entende que hoje é preciso ousadia para falar de Jesus para outras
pessoas? Por quê?
3. Como você tem aproveitado as oportunidades para, com ousadia,
compartilhar a verdadeira história do Natal?
Creio que está na hora de sermos mais ousados e falar do evangelho
aos nossos amigos e parentes. Crianças, Adolescentes, Jovens,
casais, idosos, etc. Quanta gente sem Jesus no coração porque não
aprendemos a grande lição dos magos. Posicione-se perante Deus
e seja uma pessoa sem medo. O amor afasta o medo. As pessoas
estão caminhando para a perdição eterna e precisam da sua ousadia
em viver evangelismo como “estilo de vida” e não um mero acaso.
Sejamos ousados.

TEMPO DE ORAR (25 min)
Motivos de oração:
1. Vamos orar por todos que participarão das comemorações de Natal
em nossas famílias, para que seja uma oportunidade de ouvirem sobre
o evangelho de Jesus.
2. Compartilhem seus pedidos de oração e orem uns pelos outros.
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