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

Uma Igreja Viva
faz discípulos
Por Marcio Tunala
COMEÇANDO NOSSO ENCONTRO (5 min)
Participar de um encontro de PGM é muito abençoador. Aqui
podemos crescer com as experiências uns dos outros. Vamos
conhecer melhor aqueles que nos visitam, orar por suas vidas
e também agradecer a Deus pela vida da família que abriu as
portas de sua casa para este encontro.
TEMPO DE LOUVOR (10 min)
Existe alguma música em especial que você tem ouvido nos
últimos dias? Você consegue compartilhar uma das frases que
lhe chamou a atenção? Quando cantamos somos despertados
pela mensagem de cada canção, podemos aprender muito com
cânticos que são entoados em nossos encontros. Vamos cantar
juntos.
TEMPO DE MULTIPLICAR (5 min)
No ano de 2019 muitos discípulos em nossa igreja tiveram a
oportunidade de fazer discípulos. Filhos espirituais são bênçãos
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preciosas que Deus nos permite provar. Neste ano que está se
iniciando você deseja priorizar o fazer discípulos?
TEMPO DA PALAVRA (25 min)
Tempo de nos reunir em PGM Par.
Em uma das viagens que fiz à Bahia, me deparei com um avião
estacionado em um canto em cima da grama no aeroporto de
Salvador; uma das últimas aeronaves da VASP, empresa que faliu
em 2008. Era um Boeing 737 totalmente inerte. Um gigante de
mais de 30 metros de comprimento. Um peso-pesado. Aquele
equipamento continuava enorme, imponente, mas agora ele
não voava mais, estava abandonado; a poeira foi caindo sobre
ele e ofuscou a sua cor, ele já havia levado uma multidão de
pessoas a seus destinos. Ele foi criado para isso, mas naquela
ocasião era apenas uma sucata sem propósito algum. Tenho
percebido que algumas igrejas no Brasil são exatamente como
aquele avião; um grande prédio, construído há muitos anos,
mas que não exerce mais sua missão na cidade. O propósito
pelo qual Deus as constituiu não é mais cumprido. A Igreja do
Senhor precisa ser viva; ela funciona como uma aeronave que
transporta pessoas para cumprir seus objetivos. Uma igreja
saudável está sempre crescendo, sempre avançando, levando
pessoas a experimentarem uma vida abundante em Cristo
Jesus. A grande comissão foi dada à Igreja e ela é realizada em
um trabalho conjunto. Grandes e pequenos, maduros e novatos,
extrovertidos e tímidos contribuem para este importante alvo. A
grande comissão não é um ministério, mas o ministério da Igreja.
COMPARTILHANDO:
Texto bíblico: Atos 2.41-43 “Os que aceitaram a mensagem
foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca
de três mil pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos
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e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam
cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos
apóstolos.”
1- Uma igreja viva compartilha sua fé e isso acontece através de
cada discípulo vivendo o mandamento de Cristo. No último ano.
centenas de pessoas foram batizadas em nossa igreja. Como
você contribuiu ou deseja contribuir com as vidas restauradas?
2- Cada novo discípulo precisa de cuidados importantes para
crescer no conhecimento da fé. Você tem dedicado tempo ao
ensino da Palavra a outras pessoas? O que você faz diariamente
que pode mudar a vida de outras pessoas?
3- O que é necessário na vida de um discípulo e de uma Igreja
para que sinais e maravilhas aconteçam? Como isso tem sido
uma realidade na sua vida e na vida de sua família?
TEMPO DE ORAR (RD) (25 min)
“Ora, àquele que é poderoso para fazer tudo muito mais
abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos,
segundo o poder que em nós opera.” Efésios 3.20
- Agradeça a Deus pelos anos de história da nossa igreja e
pelas novas famílias que recebemos no último ano.
- Ore para que em 2020 possamos ser uma Igreja viva
e abençoadora para nossa querida Curitiba e região
metropolitana.
- Ore pela multiplicação dos nossos PGMs.
Feliz 2020!
João 1. 3 - “Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada
do que foi feito se fez.”
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