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

Bênçãos e
provisão de Deus
Por Robson Valentin

COMEÇANDO NOSSO ENCONTRO (10 min)
Que privilégio nos encontrarmos mais uma vez para
desfrutarmos da comunhão dos irmãos e podermos ouvir
sobre o que Deus tem feito em nossas vidas. Vamos iniciar
esse tempo com uma oração, agradecendo a Deus por cada
pessoa que pôde estar aqui para o nosso encontro de PGM e
pela família que está nos recebendo.
TEMPO DE LOUVOR (10 MIN)
Neste Salmo, podemos visualizar um coração grato e que crê:
“Ó Senhor Todo-Poderoso, meu Rei e meu Deus, perto dos
teus altares os pardais constroem o seu ninho, e as andorinhas
fazem a sua casa, onde cuidam dos seus filhotes.
Felizes são os que moram na tua casa, sempre cantando
louvores a ti!
Não nos cansemos de louvar a Deus por sua misericórdia e por
tudo o que Ele é para nós. Vamos juntos demonstrar nossa
gratidão, louvando a Deus com cânticos.
IBB - Uma igreja viva
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TEMPO DA PALAVRA (25 min)
Texto Bíblico: Gênesis 26.12-14 NTLH
12
Naquele ano Isaque fez plantações ali e colheu cem vezes
mais do que semeou, pois o Senhor Deus o abençoou. 13 Ele
foi enriquecendo cada vez mais e se tornou muito rico e
poderoso. 14Isaque tinha tantas ovelhas e cabras, tanto gado
e tantos empregados, que os filisteus acabaram ficando com
inveja dele.
Que maravilhoso é poder receber as bênçãos de Deus desta
maneira, não é? Imagine se você fosse abençoado desta forma,
recebesse cem vezes mais do que investiu em seu negócio ou
talvez em algum investimento financeiro. Você ficaria feliz?
Na sociedade em que vivemos hoje, a busca pela prosperidade
virou uma prioridade, as pessoas investem todo o tempo
possível em seu trabalho em busca do sucesso. A correria do
dia a dia nos deixa sem tempo para meditar e buscar o que de
fato é importante. Esse estilo de vida pode te impedir de ter
tempo para Deus e para sua família.
Compartilhando
1. Quando olhamos para a vida de Isaque percebemos que ele era
um homem abençoado, porém, existe outra coisa importante em
sua vida, ele obedecia às ordens de Deus! Se lermos o contexto
do texto acima, descobriremos que ele obedeceu a ordem de
Deus, de não ir para o Egito, o que lhe proporcionou desfrutar
de tão grande prosperidade. A obediência foi uma característica
recorrente e marcante na vida de Isaque, juntamente com a Fé
de que Deus sabia o que era melhor para ele e para sua família.
Você tem priorizado o seu tempo com Deus para compreender
melhor o que Deus quer para sua vida e de sua família? Você
crê que Deus sabe o que é melhor para você e sua família?
IBB - Uma igreja viva

2. Se a obediência nos traz bênçãos, a desobediência pode
nos trazer consequências ruins, como o que aconteceu
com outro personagem bíblico, Saul. No livro de 1 Samuel
15.10-11, Deus fala ao profeta sobre o seu sentimento frente
a desobediência de Saul: “Eu estou arrependido de ter
feito Saul rei, pois ele me abandonou e desobedeceu às
minhas ordens”. Saul ficou com medo do povo e resolveu
fazer as coisas de modo diferente do que Deus havia
mandado. Você consegue identificar em sua vida motivos
que lhe impeçam de obedecer a Deus? Compartilhe!
3. No texto que lemos percebemos que a prosperidade de
Isaque gerou inveja nas pessoas. Isso é comum nos nossos
dias também, provavelmente porque elas não conseguem
entender a benção que é poder servir e obedecer ao Deus
todo poderoso. Você já compartilhou com seus amigos
próximos como Deus tem abençoado sua vida? E como você
busca seguir os planos dEle?
Que Deus possa nos ajudar a cumprir seus propósitos, obedecer
a seus mandamentos e seguir as instruções do maior exemplo
de obediência a Deus que existiu, nosso Senhor Jesus Cristo.
TEMPO DE ORAR | RD (25 MIN)
• Tempo especial de vivenciarmos nossos Relacionamentos
Discipuladores.
• Agradeça a Deus pelo tempo precioso de comemoração
pelos 60 anos da IBB.
• Orar para que possamos alcançar muitas vidas na nossa
grande Curitiba.
• Orar pela multiplicação do nosso PGM e pedidos um do outro.
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