Roteiro de PGM
20 a 26 de outubro de 2019

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

Peniel
Por Eduardo Klein

COMEÇANDO NOSSO ENCONTRO (10 min)
Como é bom nos encontrarmos mais uma vez para o encontro
do nosso PGM. O que nos traz aqui é pertencermos a uma
família muito especial onde nos sentimos a vontade para
compartilharmos a Bíblia e orarmos uns pelos outros. Vamos
iniciar fazendo juntos uma oração de gratidão a Deus pelo
dia que tivemos até aqui, pela família que nos recebeu
carinhosamente e também por todos que nos visitam neste
encontro.
TEMPO DE LOUVOR (10 MIN)
Vamos adorar a Deus com salmos, cânticos e hinos de gratidão.
Salmos 9.1-2: “Eu Te louvarei, Senhor, com todo o meu coração;
contarei todas as Tuas maravilhas. Em Ti me alegrarei e saltarei
de prazer”

IBB - Uma igreja viva
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TEMPO DA PALAVRA (25 min)
Tempo de nos reunirmos como PGM Par.
Não perca a oportunidade de separar o grupo neste momento
entre homens e mulheres e em duplas no tempo de RD.
Texto Bíblico: Gn 32.24-28
24
E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a
lutar com ele até o amanhecer.
25
Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na
articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa,
enquanto lutavam.
26
Então o homem disse: “Deixe-me ir, pois o dia já desponta”.
Mas Jacó lhe respondeu: “Não te deixarei ir, a não ser que me
abençoes”.
27
O homem lhe perguntou: “Qual é o seu nome? “ “Jacó”,
respondeu ele.
28
Então disse o homem: “Seu nome não será mais Jacó, mas sim
Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu”.
Jacó é o homem que emprestará seu nome para uma nação.
Na verdade, ele cederá o seu novo nome após a sua luta com o
anjo, quando seu nome é mudado para Israel. Creio que é por
isso que a vida de Jacó seja tão esmiuçada e sua figura seja
a mais contraditória de todos os patriarcas, e a mais rica em
significados. Mentira e verdade, ingenuidade e astúcia, medo e
fé são elementos que se alternam para descrever um patriarca
humano, acima de tudo. Creio que as biografias bíblicas,
além de retratarem uma história do passado, são também
um retrato de quem nós somos. Revelam nossa condição e a
possibilidade de redenção.
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Entretanto, a mesma biografia nos revela que é possível um
encontro com a face de Deus - com Aquele é bom, justo e
verdadeiro. É nesta hora que podemos travar uma luta contra o
nosso “eu” individualista, idólatra e egocêntrico, para receber
a bênção de Deus e assumir uma nova vida, ou podemos
continuar vivendo pelos nossos desejos e ímpetos. Jacó
perseverou a noite toda em uma batalha existencial contra as
áreas escuras de sua alma, não desistiu da bênção e por isso a
recebeu. Na luta contra o velho homem, seu nome foi mudado
de Jacó, o enganador, para Israel, aquele que persevera com
Deus.
Trecho do texto da Pastoral no Boletim IBB desta semana.
Compartilhando
1. Você tem permitido esta mesma luta, assumindo suas falhas
e pecados, reconhecendo sua dependência de Deus? Com
quem você tem confiado e compartilhado essa luta?
2. Mentira e verdade, ingenuidade e astúcia, medo e fé são
elementos que se alternam para descrever Jacó antes de sua
redenção. Qual posicionamento devemos ter para abandonar
as inconstâncias da vida?
3. Jacó perseverou a noite toda em uma batalha existencial
contra as áreas escuras de sua alma, não desistiu da bênção e
por isso a recebeu. Compartilhe com o grupo o que significa
essa benção recebida.
4. Na luta contra o velho homem, seu nome foi mudado de
Jacó, o enganador, para Israel, aquele que persevera com
Deus. Se você pudesse escolher um significado para o seu
nome, qual seria? O que você precisa fazer para isso ser uma
verdade em sua vida?
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TEMPO DE ORAR | RD (25 MIN)
Vamos nos separar em duplas e terminar este encontro
prestando contas uns aos outros.
Responda com toda a sinceridade as seguintes perguntas:
1. O que este texto falou com você? Em quais áreas da sua vida
você gostaria de pedir ajuda e oração?
2. Quais são os demais pedidos de oração que você gostaria
de compartilhar?

