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

Deus o visitará, não
existe limite para sua
misericórdia.
Por Antonio Fidelis
VOCÊ JÁ ESTEVE EM UMA CAVERNA? COMPARTILHE SUA
EXPERIÊNCIA.
COMEÇANDO NOSSO ENCONTRO (10 min)
Mais uma vez estamos juntos como PGM, tempo de alegria,
tempo de compartilhar nossas bençãos e nossos pedidos.
Vamos iniciar fazendo uma oração de gratidão a Deus por seu
amor e misericórdia, agradecendo também a Deus pela família
que nos recebe e por nossos queridos visitantes.
TEMPO DE LOUVOR (10 MIN)
Erga sua voz, adore a Deus pelo que Ele é.
“Seja ele o motivo do seu louvor, pois ele é o seu Deus, que por
vocês fez aquelas grandes e temíveis maravilhas que vocês
viram com os próprios olhos.” Deuteronômio 10.21
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TEMPO DA PALAVRA (25 min)
Texto Bíblico 1 Reis 19.9
“Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do
Senhor veio a ele: “O que você está fazendo aqui, Elias?””
Há alguns anos estive em Bonito/MS e pude conhecer a gruta
do Lago Azul, lugar lindo e majestoso, mas, ao mesmo tempo,
tenebroso, impossível não pensar na experiência de Elias.
Certamente não havia um lindo lago com água de cor azulada
ao fundo, mas a escuridão a solidão o silêncio o cercavam.
Compartilhando
1. Elias acabara de ser usado por Deus no desafio contra os
profetas de Baal, onde ele até satirizou os esforços destes
em suas tentativas de fazer com que houvesse fogo no altar,
quando enfim chega a sua vez no versículo 38 de 1 Reis 18,
após Elias orar, todo o altar incluindo até as pedras, foram
consumidas pelo fogo do céu. Você já obteve de Deus
uma resposta de oração onde a manifestação de Deus foi
sobrenatural? Compartilhe.
2. O profeta Elias matou os profetas de Baal, logo em seguida
orou a Deus novamente e a terra que passava por uma terrível
seca recebeu uma abundante chuva. Jezabel que era casada
com o rei Acabe, ficou sabendo que o profeta havia matado
aqueles homens e jurou matar Elias da mesma forma. Ao saber,
Elias fugiu desesperadamente. Há vários anos eu lecionava
numa classe de EBD para jovens e sempre aos sábados à tarde
gostava de me sentar com o pastor Lucas Vidal (já está na
glória) para estudarmos juntos a lição, o tema de determinado
domingo era “o povo de Israel no deserto,” ouvindo o relato
do texto eu disse ao pastor: “Que povo mais incrédulo! Deus
fazendo tantos milagres e sinais, e o povo reagindo desta
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forma.” O pastor Lucas me olhou calmamente e disse: “E nós,
somos diferentes?” Compartilhe entre o grupo. Eu e você
somos diferentes de Elias e do povo de Israel?
3. No versículo 4 de 1 Reis 19, Elias pede a morte, no versículo
9 ele entra numa caverna onde dominado pelo medo segue
em depressão profunda. Quantas vezes a caverna parece o
melhor lugar não é mesmo? A solidão a fuga parecem ser
refúgio, mas são?
Elias
Elias
Elias
Elias

deu ouvido ao seu coração.
não orou novamente.
deixou o medo o dominar.
julgou que ele deveria agir fugindo.

Leiam juntos Salmos 139. 7 a 12
“Para onde poderia eu escapar do teu Espírito? Para onde
poderia fugir da tua presença?
Se eu subir aos céus, lá estás; se eu fizer a minha cama na
sepultura, também lá estás.
Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade
do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá.
Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão, e que a
luz se tornará noite ao meu redor,
verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará
como o dia, pois, para ti as trevas são luz.”
Creia: mesmo que você esteja na caverna, Deus o visitará!
Se alguém já passou por esta “visitação”. Compartilhe com
o grupo.
Deus os abençoe.
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TEMPO DE ORAR | RD (25 MIN)
. Agradeça a Deus por sua misericórdia.
. Orar pela liderança da igreja e de seu PGM
. Orar pelos ministérios da igreja.
. Orar pela multiplicação do nosso PGM e pedidos um do outro.

