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

IBB 60 anos:
Deus de milagres
Por Marcio Tunala

COMEÇANDO NOSSO ENCONTRO (10 min)
Estar neste encontro de PGM é algo muito especial, e mais
uma vez uma família abriu sua casa para este tempo de
comunhão e pastoreio mútuo. Vamos orar abençoando esta
família anfitriã e conhecer os nossos visitantes.
TEMPO DE LOUVOR (10 MIN)
Sempre temos a oportunidade de cantar louvores a Deus.
O povo de Deus cantava continuamente durante suas
peregrinações. Lemos que as reuniões da igreja no seus
primeiros dias eram animadas com cânticos espirituais, e em
nossos encontros não é diferente: Vamos cantar!

TEMPO DA PALAVRA (25 min)
Durante anos de existência da nossa igreja, muitas foram as
pessoas que trabalharam para o crescimento e desenvolvimento
de tudo que temos. Quando lemos a Bíblia e em especial a
IBB - Uma igreja viva

Roteiro 297 | 29/09 a 05 de outubro de 2019

história do povo de Israel, percebemos que Deus foi sempre
quem proporcionou cada vitória e conquista de seu povo.
Muitas vezes este povo cometeu erros que custaram muito
caro, mas percebemos que o amor de Deus tinha sempre uma
nova chance para eles se acertarem e retornarem para um
nova conquista. O Deus de milagres não desistiu e não desiste
de abençoar.
Compartilhando
Texto bíblico: Josué 1.3-5
Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu
darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano,
e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar
Grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você, todos
os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei
com você; nunca o deixarei, nunca o abandonarei.
1. Deus tinha promessas para o seu povo e vemos na Bíblia como
Ele cumpriu as promessas no passado. Vejo na história da nossa
igreja muitas conquistas e creio que cada uma delas é fruto do
coração de Deus e da fidelidade de irmãos que trabalharam no
passado para concretizá-las. O que você consegue perceber
que temos hoje que foi semeado por pessoas no passado?
Em Josué 3.5, Josué ordenou ao povo: “Santifiquemse, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês”. A
santificação permitiu que o povo tivesse uma experiência
com Deus ao atravessar o rio Jordão, Ele fez o inesperado.
Nos últimos anos da nossa história temos sido desafiados a
buscar a Deus e temos visto o mover de Deus na IBB.
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2. Deus nos mostra neste texto de Josué que Ele tem planos
concretos para Seu povo e direcionamento claro de como
tudo deve acontecer. Qual é a grande promessa de Deus
ao seu povo? Como deveria acontecer e como isso se
aplica na vida da nossa igreja e na sua vida pessoal hoje?
Josué 3.6 E disse aos sacerdotes: “Levantem a arca da aliança
e passem à frente do povo”. Eles a levantaram e foram na
frente. Temos o desafio de continuar conquistando o mundo
para Cristo, como uma igreja viva para alcançar as próximas
gerações, gratos pelo passado, trabalhando e celebrando no
presente com a certeza de missão no futuro.
3. Temos uma bela passagem bíblica que evidencia o que
aconteceu no passado, e quanto ao futuro? O que estamos
construindo para que as próximas gerações sejam alcançadas
e abençoadas? O que você tem contribuído hoje no Reino e
quais são os sonhos e planos que Deus tem colocado em seu
coração?
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)
•
•
•

Agradeça a Deus pelos anos de história da nossa igreja.
Ore para que possamos alcançar muitas vidas para a glória
de Deus.
Ore pela multiplicação do nosso PGM.

João 1. 3 - Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada
do que foi feito se fez.
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