
Roteiro para o Pequeno Grupo – 19 de dezembro 2021 
20 a 25 de dezembro de 2021 

1. Encontro - Quebra-gelo:   
2. Exaltação: 
3. EDIFICAÇÃO:  

NATAL: TEMPO DE ADORAÇÃO – Lucas 1.46-55 
46 - Então disse Maria: "Minha alma engrandece ao Senhor 
47 - e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, 
48 - pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-
aventurada, 
49 - pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor; santo é o seu nome. 
50 - A sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. 
51 - Ele realizou poderosos feitos com seu braço; dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração. 
52 - Derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. 
53 - Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. 
54 - Ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia 
55 - para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados". 

 

Perguntas de compreensão e aplicação: 
Este texto de Lucas 1, faz parte do anúncio do nascimento de Jesus. É um texto que é uma expressão de fé e 
de amor por Deus.  
E ele vem em forma de cântico. Isso porque o Natal de Jesus é a festa do Cântico, é a festa da música.  
E esta passagem bíblica aqui é chamada de “Cântico de Maria”. Um texto que se tornou um dos grandes hinos 
da igreja, o “Magnificat”. 
E, como Maria começa o seu cântico dizendo: "Minha alma engrandece ao Senhor”, surgiu o Magnificat, que 
significa: Magnifica, que engrandece, que exalta. E a adoração precisa fazer parte da nossa vida em todo 
tempo. Precisa ser algo inerente em nós, algo que faça parte da nossa vida. 
Portanto, como deve ser a nossa adoração a Deus? 
 

1. Adore a Deus em todo o tempo, na certeza de que Ele pode mudar a sua história 

 Leiam o texto a seguir de Marcos 12.30 – “Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda 
a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças” 
 

Pergunta: Olhando este texto bíblico, como você acha que Deus quer que O adoremos? Você acha que 
é preciso mudar alguma coisa em sua vida para você adore a Deus como Ele quer? O que? 
 

2. Adore a Deus em todo o tempo, estando sempre atento à sua voz para aprender o que Ele tem a te 
ensinar 

 Leiam os versos 46-48 do texto acima e Mateus 5.3 – “Bem-aventurados os humildes de espírito, 
porque deles é o reino dos céus” 

 

Pergunta: Humildade aqui é reconhecer que não é autossuficiente e que precisa se submeter a Deus. 
Como você aplica na sua vida, de forma prática, esse ensino de Jesus? 

 

3. Adore a Deus em todo o tempo, demonstrando que você O ama acima de todas as coisas e em toda e 
qualquer situação 

 Leiam Habacuque 3.17-19 – “Ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na videira. Ainda que 
a oliveira não dê o seu fruto e os campos não produzam mantimentos. Ainda que as ovelhas sejam 
arrebatadas e nos currais não haja gado. Ainda assim, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus 
da minha Salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza” 

 

Pergunta: Na prática do dia a dia como é que podemos evidenciar esse amor acima das circunstâncias 
e em toda e qualquer situação? 

 

4. Adore a Deus em todo o tempo, tendo um coração que confia nEle 
Pergunta: O que você aprendeu com essa história de Maria e como você entende que deve aplica-la 
em sua vida? 

 

4. Evangelização - Tempo de Evangelização 

 Convidem esses amigos para participar do próximo encontro do PG 
 

5. Tempo de Oração – Investir tempo em oração é fundamental para a vida cristã.  

 Orem uns pelos outros. 
 


