
ROTEIROPGM
25 a 31 de dezembro de 2022

Quebra-gelo (5 min)
Você costuma comemorar o Natal? Por quê?

Tempo de Orar (5 min)
Orar pelo encontro, pelas pessoas presentes e pelo compartilhamento 
da Palavra.

Tempo de Cantar
Utilize o hino de sua preferência.

Leitura Bíblica
João 1.1-14-31

Tempo de Compartilhar a Palavra 
 O Natal celebra a encarnação de Cristo. Para vir nos salvar, ele 
se fez gente igual a gente. João coloca isso de forma magistral no seu 
evangelho. Ele chama Cristo de “ a Palavra” e diz, entre outras coisas, 
que a Palavra “ era Deus”(v.1) e a Palavra, que é Jesus, “estava com Deus 
no princípio” (v.2). Ou seja, antes do Natal, Jesus já existia. No Natal, ele 
se encarnou para viver entre nós. Por isso, João diz que “vimos a sua 
glória”. 
 Reconhecer que Cristo veio ao nosso mundo por nossa causa 
enche a nossa vida de signifi cado, afi nal, ele deixou o seu lar para vir 
nos salvar. Ele mesmo disse que “ o Filho do homem veio buscar e 
salvar o que estava perdido” (Lc 19.10). Você consegue ver o quanto isso 
é grandioso? Houve um Natal em Belém por sua causa. Jesus tornou-
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se homem por amar você. Jesus morreu em uma cruz para alcançar 
o seu coração.
 Jamais pense, contudo, que ele fez isso porque você é 
merecedor. Paulo assegura que “ Deus demonstra seu amor por nós: 
Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores” (Rm 
5.8). O Natal é a festa que mostra o quanto Deus nos amou, provando 
isso de forma indiscutível ao enviar Jesus para nos resgatar. Assim, 
vemos nos evangelhos Jesus morrendo a nossa morte e nos 
convidando para vivermos a sua vida.

Refl exão
1. O próprio Deus se tornou um ser humano e viveu entre nós. Seria 

realmente necessário ele fazer isso? Por quê?
2. O fato de Jesus ter encarnado afeta o seu dia a dia? Como?
3. Qual a maior bênção que a encarnação trouxe para a humanidade? 

Como você pode compartilhá-la?

Orando uns pelos outros (10 min)
Em trios, compartilhar as necessidades de oração e louvar e agradecer 
ao Senhor pela encarnação vida, morte e ressurreição de Jesus.

Tempo de Multiplicar (5 min) 
Orar pelas pessoas do seu Cartão Alvo de Oração.

Tempo da Igreja (5 min)
Acompanhe na próxima página nossa agenda. Você também encontra 
em nossas redes sociais e nosso site.
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