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

IBB 60 anos
Por Marcio Tunala

COMEÇANDO NOSSO ENCONTRO (10 min)
Estar neste encontro de PGM é algo muito especial e mais uma
vez uma família abriu a porta de sua casa para este tempo de
comunhão e pastoreio mútuo. Vamos orar abençoando esta
família anfitriã e aproveitar para conhecer os nossos visitantes.

TEMPO DE LOUVOR (10 min)
Cantar é algo muito gostoso. Devemos sempre cantar com
sinceridade, meditando naquilo que declaramos como uma
expressão da nossa fé. Por meio dos cânticos reconhecemos
o nosso amor a Deus, aprendemos mais das Escrituras e
demonstramos a nossa alegria. Eles também nos ajudam
a fixar os ensinamentos bíblicos. Vamos cantar louvores ao
nosso Deus!

Igreja Batista do Bacacheri
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O Senhor é a minha força e o meu escudo; nele o meu coração
confia, nele fui socorrido; por isso, o meu coração exulta, e com
o meu cântico o louvarei. Salmos 28.7

IBB UBERABA (5 min)
Este último fim de semana foi muito especial para cada um de
nós. Realizamos como família IBB a inauguração da IBB Uberaba,
um momento cheio de significado para nós. Compartilhe com o
PGM os seus sentimentos quanto a esta importante conquista
da nossa igreja.

TEMPO DA PALAVRA (25 min)
Tempo de nos reunirmos como PGM Par (homens e mulheres).
Texto Bíblico: João 15.12 “O meu mandamento é este: amem-se
uns aos outros como eu os amei.”
1. A palavra “mandamento” é muito importante para um cristão.
Sabemos que recebemos de Deus direcionamentos que um
discípulo jamais deveria deixar de cumprir. Como um discípulo
de Cristo, qual tem sido sua conduta quanto aos mandamentos
que recebeu?
Texto Bíblico: João 15.13 “Ninguém tem maior amor do que
aquele que dá a sua vida pelos seus amigos.”
2. Sabemos que Jesus escolheu olhar os homens como seus
amigos. O amor pelas pessoas é um sentimento que brota de
Deus. Na cruz, Jesus escolheu sofrer e morrer por amor. Ele
morreu por mim e por você desejando que através deste ato
pudéssemos ter um relacionamento íntimo com Ele. Quais são os
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tipos de sacrifícios ou renúncias que o cristianismo exige de
você para servir aos outros?
Texto Bíblico: João 15.14 “Vocês serão meus amigos, se
fizerem o que eu lhes ordeno.”
3. Nesta passagem, o termo “amigos” é transmitido
aos discípulos de Cristo, não somente aos apóstolos, mas
para todos que O amam. Sabemos que os apóstolos, em sua
maioria, foram fiéis a Deus e deram suas vidas pela causa de
Cristo. Você se considera um discípulo amigo e obediente a
Cristo? Quais são as ordens de Jesus que você consegue
lembrar e reconhecer?
Texto Bíblico: João 15.15 “Já não os chamo servos, porque o
servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho
chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai eu lhes
tornei conhecido.”
4. Ser um "servo" no contexto em que Jesus vivia, significava
viver sob jugo de escravidão, dominado pelo medo e por
tutores e governadores com severa disciplina. Jesus está
dizendo neste texto que nos trataria como amigos e não como
servos, uma demonstração clara do Seu amor diante daquela
realidade. O que você fez no dia de hoje que considera como
"servir a Jesus"?

TEMPO DE ORAR | RD (25 min)
“Ora, àquele que é poderoso para fazer tudo muito mais
abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos,
segundo o poder que em nós opera.” Efésios 3.20
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Agradeça a Deus pelos 60 anos de história da IBB.
Ore para que possamos alcançar muitas vidas na nossa
Grande Curitiba.
Ore pela multiplicação do nosso PGM.
Ore pelos pedidos um do outro.

