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

Igreja, uma
família que se
relaciona
Por Wellington Martins

COMEÇANDO NOSSO ENCONTRO (10 min)
Uma família saudável desenvolve relacionamentos saudáveis.
Um PGM saudável desenvolve um relacionamento saudável.
Consequentemente uma igreja saudável também desenvolve
relacionamentos saudáveis. É muito bom estar entre amigos
e irmãos que buscam o bem uns dos outros. Vamos iniciar
nosso encontro com uma oração de gratidão ao Senhor por
nossas vidas e em especial pela casa que nos recebe.
TEMPO DE LOUVOR (10 min)
“Aclamem o Senhor todos os habitantes da terra! Prestem
culto ao Senhor com alegria; entrem na sua presença com
cânticos alegres.” (Salmos 100.1-2)
Vamos cantar e louvar ao nosso grandioso Deus e honrar Seu
filho Jesus Cristo com a nossa adoração.
Igreja Batista do Bacacheri
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TEMPO DA PALAVRA (25 min)
Tempo de nos reunirmos como PGM Par (homens e mulheres).

Texto Bíblico: João 13.34-35
“34Um novo mandamento lhes dou: Amem-se uns aos outros.
Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. 35Com
isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se
amarem uns aos outros.”
Vivemos num momento da história onde as mudanças têm
acontecido a uma velocidade assustadora. Essas constantes
mudanças nos forçam a uma adaptação muito rápida. Nossas
famílias e a Igreja têm sofrido com tudo isso, os relacionamentos
têm sido afetados, vividos de maneira superficial e com isso,
o princípio do acolhimento tem deixado ser vivido de maneira
prática. Louvamos a Deus por participarmos de uma igreja que
entende, investe e incentiva os relacionamentos e o acolhimento
de pessoas.

Compartilhando
1. Em sua opinião, o que tem levado as pessoas em geral, a não
olhar para a necessidade do próximo e a não desenvolver o
acolhimento daqueles mais necessitados?

2. No texto que lemos, Jesus está ensinando seus discípulos. Qual
princípio de acolhimento Ele está ensinando, e como devemos
aplica-lo em nossas famílias e em nossa igreja?
Igreja Batista do Bacacheri

3. Ainda de acordo com o texto, Jesus diz que o amor é a marca de
seus verdadeiros discípulos. Quais ações podemos desenvolver
como PGM para acolher e amar ainda mais as pessoas ao nosso
redor?

4. Estamos num mês muito especial como igreja. Estamos
comemorando 60 anos. Compartilhe sua experiência de
acolhimento e amor experimentados aqui na IBB.

TEMPO DE ORAR | RD (25 min)
“Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu
companheiro”. (Provérbios 27.17)
•
•

•

Agradeça a Deus pelos 60 anos da IBB.
Ore por todas as famílias da IBB, para que, baseadas no
amor de Deus, expresso em Jesus Cristo, possamos acolher
muitas famílias que tanto necessitam deste mesmo amor.
Ore pelos pedidos uns dos outros.
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