Roteiro de PGM
13 a 19 de outubro de 2019

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

A Bênção da
obediência
Por Marcio Tunala

COMEÇANDO NOSSO ENCONTRO (10 min)
“Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo: alegraivos.” Filipenses 4.4
A Bíblia, oitocentas vezes, nos convida a estar alegres. Deus,
em Sua infinita sabedoria, tem pleno conhecimento do quanto
é difícil nos alegrarmos em meio à vida cotidiana, por isto, por
meio de Sua Palavra, Ele nos motiva, nos incentiva. Estarmos
alegres no Senhor é possível, pois o nosso Deus é fiel em
todos os momentos e em todas as circunstâncias. Eu creio
de coração que a obediência ao senhor é uma das maneiras
mais eficazes de se provar a verdadeira alegria. Obediência
para mim é: Fazer o que Deus quer, mesmo que isto lhe custe
uma aparente perda. Deus tem um desafio diferente para
cada um de nós e tudo o que precisamos é confiar no Senhor
e obedecer em toda e qualquer circunstância. Você tem
aceitado os desafios de Deus? Que a cada dia seu coração
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esteja pronto a obedecer a Deus e assim provar das grandes
coisas que Ele tem para realizar através de sua vida.
TEMPO DE LOUVOR (10 MIN)
Salmo 95.2-3: Vamos à presença dele com ações de graças;
vamos aclamá-lo com cânticos de louvor. 3 Pois o SENHOR é o
grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses.
TEMPO DE MISSÕES (5 MIN.)
Atos 4.12:“Não há salvação em nenhum outro, pois, debaixo
do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo
qual devamos ser salvos”.
Muitas pessoas ainda precisam ouvir a mensagem de salvação.
Por isso, não deixe de compartilhar Cristo e sua contribuição
na obra missionária é muito importante. Você tem orado e
ofertado para missões?
TEMPO DA PALAVRA (25 min)
Texto Bíblico: Gênesis 22.1-18
Vamos assistir um vídeo com a história do sacrifício de Isaque.
Link: ibb.org.br/sacrificiodeisaque
Compartilhando
1. Deus, em alguns momentos nos desafiou com algo
específico, um chamado, uma mudança de rota necessária.
Você poderia compartilhar sobre que Deus falou claramente
e que envolveu obediência?
2. O que Deus pediu a Abraão foi desafiador. Difícil imaginar
os sentimentos deste servo. O que Deus queria de Abraão
com o pedido do sacrifício de Isaque?
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3. A atitude de Abraão para com o pedido de Deus foi
surpreendente, ele partiu para a consumação do pedido feito.
Qual tem sido sua experiência com relação a obediência a
Deus?
4. Na história de Abraão Deus providenciou um cordeiro
para o sacrifício e tudo mudou para o pai Abraão. Você tem
percebido e reconhecido a intervenção de Deus em sua vida?
TEMPO DE ORAR | RD (25 MIN)
• Agradeça a Deus por sua família e sua igreja.
• Ore para que possamos alcançar muitas vidas para a glória
de Deus.
• Peça a Deus que a obediência seja sempre algo inegociável
na sua jornada cristã.
• Ore pela multiplicação do nosso PGM.
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