Roteiro de PGM
29/12 a 04/01 de 2020

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

O que Deus espera de
mim em 2020?
Por Pr. Edemilson Vieira
COMEÇAMDO NOSSO ENCONTRO (10 min)
Estamos iniciando a primeira semana de 2020. Quando
olhamos para o ano que passou, conseguimos ver a
fidelidade e bondade de Deus em nossas vidas e em
nossos PGMs. Iniciar um novo ano tendo este tempo
especial como família de Deus, é uma experiência
extraordinária, pois independente do que vivemos em 2019,
iniciamos um novo ano com muitas expectativas do que
Deus irá fazer em nossas vidas e através de nossas vidas
em 2020. Vamos iniciar nosso encontro com um momento
de oração de gratidão pelas bênçãos de 2019, bem como,
vamos louvar à Deus pela família que nos recebe e pelos
nossos preciosos visitantes.
TEMPO DE LOUVOR (10 MIN)
No Salmos 96.12 somos desafiados a cantar louvores ao
Senhor: “Cantem ao Senhor um cântico novo, cantem ao
Senhor, todas as terras. Cantem ao Senhor, bendigam o seu
nome; proclamem a sua salvação, dia após dia.”

IBB - Uma igreja viva
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Vamos abrir o nosso coração e cantar ao Senhor com a
expectativa do que Deus espera de mim em 2020, que é
bendizer o Seu nome e proclamar a Sua salvação.
CLUBE DA BÍBLIA (5 min)
Você já leu a Bíblia toda? Você já leu o Novo Testamento
inteiro? Se você nunca teve esta experiência, quero desafiar
você a assumir o compromisso em 2020 de manter a
regularidade na leitura da Palavra de Deus. Se você ainda não
se inscreveu no Clube da Bíblia, faça isso hoje, tome uma
decisão de iniciar o ano com um propósito de buscar mais
intimidade através do tempo de qualidade com o Senhor na
leitura das Escrituras Sagradas. Faça um propósito de ter um
HDL diário. (H – Hora / D – dia / L – Local). Não tendo
dúvidas que Deus espera que você busque mais intimidade
com Ele em 2020. O Clube da Bíblia oferece 3 planos de
leitura. Escolha o que lhe parecer uma meta tangível, e inicie
esta linda jornada. Certamente sua vida será impactada com
esta experiência. Que Deus te abençoe nesta jornada.
TEMPO DA PALAVRA (25 min)
Textos bíblicos: Atos 11.19-24
"Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês,
diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar
dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então clamarão
a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e
me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me
deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei
de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de
todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta
para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor.”
IBB - Uma igreja viva

O texto bíblico acima descreve um momento em que o povo
de Israel estava vivendo as consequências do pecado, onde
foram exilados na Babilônia, e através do profeta Jeremias,
Deus envia uma palavra de esperança, descrevendo uma
expectativa com relação ao coração e atitude de seus filhos.
Refletindo neste texto, podemos aplicar para nossas vidas,
onde igualmente estávamos presos como consequência do
pecado do homem, mas, através de Cristo, com sua morte e
ressurreição, temos a oportunidade de restabelecer a
liberdade e a vida eterna, bem como, somos desafiados a
viver a vida plena prometido em João 10.10.
Diante destas verdad es, vamos compartilhar sobre as
expectativas de Deus para nossas vidas em 2020.
Compartilhando
No versículo 11 d o texto que lemos, observamos que Deus
descreve os planos que Ele tem para nós: “Porque sou eu que
conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos
de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de darlhes esperança e um futuro.” Como você entend e que estas
promessas d e Deus se aplicam em sua vid a? O que você
precisa mud ar em 2020, para que você tome posse destes
planos do Senhor na sua caminhada?
Para viver a vida plena em 2020, precisamos buscar intimidade
com o Senhor. Com base no versículo 12 e 13, quais os desafios
colocados por Deus para que possamos ter mais intimidade
com Ele em 2020?
No versículo 14 o Senhor nos afirma que deixará ser
encontrado por Ele. Diante desta promessa, como podemos
olhar para nossa linha do tempo, e ter ações práticas em
direção a este encontro desejado por Deus em 2020?
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“IBB – Uma Igreja Viva”. Este é o tema que estaremos
vivenciand o em 2020. A IBB, após 60 anos d e existência,
tem vivid o marcas extraord inárias na sua história. Olhando
para a linha do tempo da nossa igreja, temos muitos motivos
para ter um coração grato, e igualmente, para encher nossos
corações de expectativas para o que Deus espera d e nós,
como discípulos multiplicadores e como igreja para 2020. E
nesta linha, o d esafio é você buscar intimid ad e e direção
de Deus, para que Ele mostre o que Ele espera d e você
neste ano que se inicia. Decida viver no propósito de buscar
mais intimid ad e com Deus e não abra mão d e nenhum dos
planos que Ele tem para sua vida e para o seu PGM.
Que Deus abençoe sua caminhada em 2020.
TEMPO DE ORAR | RD (25 MIN)
•
•
•
•

Vamos investir um tempo compartilhando nossos
motivos de gratidão e pedidos diante de Deus;
Vamos orar pelos pedidos compartilhados;
Oremos pelos sonhos de Deus para nossa igreja em 2020;
Oremos pelas pessoas que você convidará para estar
conosco neste novo ano que se inicia;

