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PARA SER 
ABENÇOADO 
POR DEUS NO 
NOVO ANO 

SÉRIE:



PARA SER 
ABENÇOADO 
POR DEUS NO 
NOVO ANO

Como Deus escolhe quem Ele 
vai abençoar? 

O fato é que, se você ficar 
“abençoável”, Deus vai aben-
çoá-lo. 

Se você fizer as coisas que 
Maria, José, os pastores e os 
sábios fizeram. 

 

 

SÉRIE:



COMO SER ABENÇOADO POR DEUS 

1. Como José: COOPERE com o plano de Deus para sua vida. 

“José, seu noivo, era um homem justo e resolveu romper a união em segredo, pois 
não queria envergonhá-la com uma separação pública. Enquanto ele pensava 
nisso, um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho... Quando José acordou, fez o 
que o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria como esposa.” Mateus 
1:19-24 NVT  

2. Como os pastores: CELEBRE que Deus está aqui conosco 

Mas o anjo lhes disse: "Não tenham medo. Estou lhes trazendo boas novas de 
grande alegria, que são para todo o povo: Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o 
Salvador que é Cristo, o Senhor. Isto lhes servirá de sinal: encontrarão o bebê 
envolto em panos e deitado numa manjedoura". Lucas 2:10-12 NVI 

“Os pastores correram para Belém e lá encontraram Maria e José, e o bebê, que 
estava deitado em uma manjedoura. Quando eles o viram. . . eles voltaram para 
seus campos, cantando louvores e agradecendo a Deus por tudo o que tinham 
ouvido e visto, e que aconteceu exatamente como o anjo lhes havia dito.” Lucas 
2:16 e 20 VR 



3. Como Maria: MEDITE continuamente na Palavra de Deus 

“E, vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos 
os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, 
guardava todas estas palavras, meditando-as no coração.” Lucas 2:17-19 ARA 

4. Como os reis Magos: DEDIQUE seu tempo e dons a Jesus 

“Ao entrarem na casa, encontraram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-
se o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe ofertaram presentes: ouro, 
incenso e mirra. E, sendo por divina revelação avisados em sonhos para que não 
voltassem para junto de Herodes, retornaram para a sua terra, por outro cami-
nho.” Mateus 2.11 KJ 



1. Você acredita ser possível ter um novo ano abençoado? Por quê?

2. Pelo que você foi grato em 2020? 

1. Como Deus escolhe quem Ele vai abençoar? 

2. O que é ser abençoável?

3. Como ser abençoado por Deus no novo ano?

1. No que você pode cooperar para que o próximo ano seja de celebração?

GRUPOS DE 
CRESCIMENTO



MOVIDOS
PELO AMOR
E NÃO PELO
MEDO


