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 VISÃO: Ser uma Igreja Bíblica, relevante para a sociedade e comprometida com a grande 
comissão para comunicar o evangelho de todas as maneiras e formas possíveis, intencionalmente 
multiplicando discípulos de Cristo, plantando Igrejas e exercendo o amor de Deus por meio da fé. 

 
 

 
  4°TEMPO DA PALAVRA (25 MIN)  

Lucas 1.26-33 26”No sexto mês Deus enviou o anjo Gabriel a 

Nazaré, cidade da Galiléia, 27a uma virgem prometida em 

casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. 

O nome da virgem era Maria. 28O anjo, aproximando-se dela, 

disse: “Alegre-se, agraciada! O Senhor está com você!” 

29Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que 

poderia significar esta saudação. 30Mas o anjo lhe disse: “Não 

tenha medo, Maria; você foi agraciada por Deus! 31Você ficará 

grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. 32Ele 

será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus 

lhe dará o trono de seu pai Davi, 33e ele reinará para sempre 

sobre o povo de Jacó; seu Reino jamais terá fim”.    

 

Compartilhar: 

 

Em tempos tão conturbados e cheios de surpresas, algumas 

não muito boas, receber uma boa notícia é algo realmente 

muito agradável. Temos percebido ao nosso redor que as 

pessoas estão sempre em busca de algo que possa lhes 

proporcionar um pouco mais de esperança; algo que as 

ajude a acreditar em um futuro melhor, para si mesmas e 

para todos. No texto que lemos, a jovem Maria recebeu 

uma visita especial com uma notícia ainda mais especial, a 

notícia de que ela havia sido escolhida por Deus para uma 

missão importantíssima, que impactaria todo o mundo!! 

  

1. Qual foi a notícia mais importante que você já recebeu 

em sua vida?  

1° ORAÇÃO (5min) 

Como é precioso recebermos pessoas 

queridas em nossa casa e passarmos 

momentos alegres e festivos juntos. 

Estar reunido com nosso PGM é viver 

esse precioso momento. Vamos orar 

pedindo as bênçãos de Deus sobre a 

família que nos recebe e sobre todos 

nós. 

2° TEMPO DE CANTAR 

(10min) 

“O Espírito do Soberano, o Senhor, 

está sobre mim, porque o Senhor 

ungiu-me para levar boas notícias aos 

pobres. Enviou-me para cuidar dos que 

estão com o coração quebrantado, 

anunciar liberdade aos cativos e 

libertação das trevas aos prisioneiros, 

para proclamar o ano da bondade do 

Senhor [...]”. (Isaías 61.1-2). 

 

 

12° ROTEIRO / PGM / IGREJA BATISTA CENTRAL EM RESENDE 
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2. Você acha que Maria tinha ideia da real 

importância do nascimento de Jesus e o que Ele 

representaria para toda a humanidade? 
 

3. Em João 3.16 lemos: “Porque 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” 

 

O nascimento de Jesus é a revelação máxima do amor 

de Deus por todos nós. Compartilhe sobre como você 

tem experimentado o amor de Deus em sua vida? 
 

4. Nesse período que antecede as comemorações de 

Natal, precisamos refletir em como está nossa vida e 

nossa prática do amor de Deus revelado em Cristo 

Jesus. Esse amor deve ser expresso em ações práticas, 

que abençoam. Quais ações práticas, você e seu PGM 

estão preparando para manifestar o amor de Deus?    
 

 

 

 

5° TEMPO DE IGREJA 

 

 
 

 

Cada PGM irá no dia 16 com a sua cor. 

Cada componente do PGM levará um prato doce 

ou salgado e um refrigerante para nos 

confraternizarmos após a reunião. (defina quem 

levará um prato doce ou salgado). 

Motive seu grupo para que todos possam estar 

juntos nessa confraternização que será a última do 

ano. 

 

 

 

 

 

 

3° TEMPO DE ORAR 

(25min) 

 
 

“Minha alma engrandece ao Senhor e 

o meu espírito se alegra em Deus, meu 

salvador, pois atentou para a 

humanidade da sua serva. De agora 

em diante, todas as gerações me 

chamarão bem-aventurada, poiso 

Poderoso fez granes coisas em meu 

favor; santo é o seu nome”. (Lucas 

1.46-49)  

Motivos de oração:  

• Por mais amor uns pelos outros. • 

Por bênçãos de Deus sobre nossas 

famílias, que neste Natal haja 

reconciliação e harmonia em nossos 

lares. • Por mais oportunidades de 

compartilharmos o amor de Deus com 

as pessoas ao nosso redor. 

 6° TEMPO DA 

MULTIPLICAÇÃO (10min) 

 

 

   

Lembre-se: CONVIDAR PESSOAS PARA O 

SEU PEQUENO GRUPO É IMPORTANTE 

PARA A MULTIPLICAÇÃO. 

Agradeça a Deus pelos novos components do 

PGM 

 


