Roteiro de PGM

10 a 16 de novembro de 2019

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

O mordomo fiel.
Por Marcio Tunala

“Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é
desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Lucas
16.10
COMEÇANDO NOSSO ENCONTRO (10 min)
Vamos iniciar fazendo juntos uma oração de gratidão a Deus
pelo dia que tivemos até aqui, pela família que nos recebe
hoje em sua casa carinhosamente e também por todos os que
nos visitam neste encontro.
TEMPO DE LOUVOR (10 MIN)
A Bíblia convida todo o mundo para louvar a Deus (Salmo
150.6). Se você ama a Deus, você pode louva-Lo de forma
sincera. Toda a criação louva a Deus, porque dá testemunho
de Seu poder.

IBB - Uma igreja viva
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TEMPO DE MISSÕES (10 MIN)
Nossa igreja tem sustentado a obra missionária em vários
lugares pelo Brasil e pelo mundo. Muitos projetos têm
recebido recursos financeiros como o lar de crianças, casas
de Recuperação. Ministérios carcerários e outros. Sentimos
que Deus tem nos desafiado a ampliar ainda mais o número
de missionários sustentados financeiramente. Você já tem
contribuído com um dos projetos missionários de nossa
igreja? Cada PGM pode escolher um projeto e adotar, através
de orações e envios mensais de contribuição.
TEMPO DA PALAVRA (25 min)
Tempo de nos reunir em PGM Par.
Como podemos identificar discípulos? que vivem de forma
responsável a vida cristã? Podemos chamá-lo de mordomo
de Deus, isto é, pessoas que administram bem as dádivas
que Deus os confiou. Discípulos devem ser prudentes no uso
do tempo, dos dons naturais e espirituais, na administração
das finanças, no trato com seus irmãos, e no aproveitamento
das oportunidades para com “os de fora” (Cl 4.5), isto é,
esforçando-se ao máximo para levar pessoas a Cristo, seja
através da evangelização ou seja através de seu testemunho
de vida. Como diz o ditado, as palavras convencem, mas o
exemplo arrasta!
Deus é o criador e sustentador do universo. A Bíblia é muito
clara ao afirmar que logo que Deus criou o homem, Ele lhe
indicou seu papel como administrador (mordomo) da criação
Gênesis 2.15-17.
Texto Bíblico: Lucas 12.42.
O Senhor respondeu: “Quem é, pois, o administrador fiel e
sensato, a quem seu senhor encarrega dos seus servos, para
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lhes dar sua porção de alimento no tempo devido?
43
Feliz o servo a quem o seu senhor encontrar fazendo assim
quando voltar.
44
Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens.
45
Mas suponham que esse servo diga a si mesmo: ‘Meu senhor
se demora a voltar’, e então comece a bater nos servos e nas
servas, a comer, a beber e a embriagar-se.
46
O senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera
e numa hora que não sabe, e o punirá severamente e lhe dará
um lugar com os infiéis.
Compartilhando
1. O que este texto fala sobre os recursos e bens que cada pessoa
tem? Como, em sua forma de administrar seus recursos, o
princípio de que tudo pertence a Deus é presente?
2. O versículo 45 nos alerta sobre a maneira errada de
administrar os recursos que temos. De que forma podemos
ser infiéis a Deus com nossos recursos financeiros, na forma
como lidamos com os bens que possuímos e na relação
com pessoas que nos servem (com prestação de serviços,
funcionários, colegas de trabalho)?
3. Sabemos que um dia deixaremos esta vida ou com a morte
ou com a volta de Cristo. Você terminará sua jornada de vida
como um bom mordomo, alguém que serviu a Deus e aos
homens de forma digna?
4. Vamos terminar este tempo de compartilhar com uma
oração de consagração de tudo que o Senhor nos permitiu ter
e administrar.
TEMPO DE ORAR | RD (25 MIN)
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Tempo especial de vivenciarmos nossos Relacionamentos
Discipuladores.
•
•
•
•
•

Agradeça a Deus pela vida de cada família de nosso PGM.
Ore para que possamos alcançar muitas vidas na nossa
grande Curitiba.
Ore para que Deus levante novos líderes para os PGMs.
Ore pela multiplicação do nosso PGM.
Ore pelos pedidos um do outro.

Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros,
administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas
formas. 1 Pedro 4.10

