Roteiro de PGM

03 a 09 de novembro de 2019

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

Ética cristã e
transformação social
Por Wellington Martins
COMEÇANDO NOSSO ENCONTRO (10 min)
Vamos iniciar nosso encontro de hoje orando por todas as
famílias de nosso grupo, pedindo as bênçãos do Senhor.
Vamos, em especial, agradecer pela família que nos recebe.
TEMPO DE LOUVOR (10 MIN)
“Alegrem-se os justos no Senhor e nEle busquem refúgio;
congratulem-se todos os retos de coração.” Salmo 64.10
Vamos juntos cantar louvores ao nosso Deus pois Ele está
sempre pronto a nos abençoar!
TEMPO DA PALAVRA (25 min)
Tempo de nos reunir como PGM Par (homens e mulheres).

IBB - Uma igreja viva

Roteiro 302 | 03 a 09 de novembro de 2019

Compartilhe: Em sua opinião, como podemos ser éticos no
mundo que vivemos hoje?
Texto Bíblico: João 8.3-11.
3
Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher
surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de
todos 4e disseram a Jesus: “Mestre, esta mulher foi surpreendida
em ato de adultério. 5Na Lei, Moisés nos ordena apedrejar tais
mulheres. E o senhor, que diz?” 6Eles estavam usando essa
pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para
acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão
com o dedo. 7Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se
levantou e lhes disse: “Se algum de vocês estiver sem pecado,
seja o primeiro a atirar pedra nela”. 8Inclinou-se novamente
e continuou escrevendo no chão. 9Os que o ouviram foram
saindo, um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus
ficou só, com a mulher em pé diante dele. 10Então Jesus pôsse de pé e perguntou-lhe: “Mulher, onde estão eles? Ninguém
a condenou?” 11”Ninguém, Senhor”, disse ela. Declarou Jesus:
“Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de
pecado”.
Falar sobre ética nos nossos dias é bem delicado. Por todos
os lados somos expostos a situações e informações que nos
revelam a triste realidade de que a ética está cada vez menos
fazendo parte das relações humanas. O texto que lemos nos
mostra uma história que muito tem a ver com a nossa postura
diante de situações onde ela deveria ser exercida. Vamos
refletir juntos.
Compartilhando
1. Em sua opinião, qual o principal motivo para que a ética não
seja valorizada em nossos dias?
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2. No texto, o fariseus e mestres da lei apresentam uma atitude
hipócrita. Quais são as evidências apresentadas no texto que
revelam a atitude hipócrita dos fariseus e mestres da lei?
3. Observando a atitude de Jesus, o que podemos aprender
sobre como deve ser nossa postura diante de uma situação
de ética/hipocrisia?
4. Uma postura ética requer uma mudança radical de
comportamento. Jesus disse à mulher: “Eu também não a
condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado”. O que
Jesus está dizendo a você hoje, sobre o que deve ser mudado
em sua conduta, para que haja mais ética em sua maneira de
viver?
Coerência em nossa conduta de vida é um dos principais
testemunhos que precisamos ter diante das pessoas, que
revelam a transformação que Jesus faz em nossas vidas. Temos
um grande desafio de sermos agentes transformadores de
vidas e sociedades, promovendo mudanças a partir de nossas
próprias vidas.
TEMPO DE ORAR | RD (25 MIN)
Motivos de oração:
• Para sermos mais éticos e íntegros em nossa conduta de
vida, dando assim um bom testemunho como discípulos de
Jesus;
• Por nossa nação e por nossos governantes;
• Oremos pelos pedidos uns dos outros.
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