Roteiro de PGM

16 a 22 de Fevereiro de 2020

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

Multiplicando
Igrejas Vivas
Antonio Fidelis

COMEÇANDO NOSSO ENCONTRO (5 min)
Dando início a este encontro vamos orar a Deus
agradecendo por seu amor infinito tendo nos alcançado
através de Jesus Cristo, vamos louvar a Deus pelo nosso
Lidera 2020, e que todos os propósitos feitos possam ser
levados adiante em nossos corações e ações. Não se
esquecendo de orar e agradecer a Deus pelos nossos
visitantes e família que nos recebe.
TEMPO DE LOUVOR (10 min)
Vamos adorar a Deus com alegria, pois Ele é digno de toda
a adoração. “Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que
há em mim bendiga o seu santo nome.” Salmos 103.01
TEMPO DA PALAVRA (25 min).
Tempo de nos reunir em PGM Par.
IBB - Uma igreja viva
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Você prestou bastante atenção ao tema do nosso Lidera 2020?
“Multiplicando Igrejas vivas” em essência este tema é desafiante,
pois ele nos instiga a ação. Observe que o tempo do verbo
multiplicar está no gerúndio que pelo dicionário significa: uma
ação que ainda está em curso ou que é prolongada no tempo.
Portanto, nossa caminhada deve ser um processo contínuo.
Provérbios 4.18 diz: “A vereda do justo é como a luz da alvorada,
que brilha cada vez mais até à plena claridade do dia”. O sol não
nasce meio dia, ele aponta no horizonte e vai brilhando com cada
vez mais intensidade, assim como deve ser nossa caminhada com
Cristo e em servi-lo. A continuidade da frase diz “igrejas vivas”,
amados a verdade da salvação que proclamamos é a vida nova
em Cristo Jesus, e como temos visto pessoas “mortas vivas” em
nossos dias, o livro de Gálatas 6.09 diz: “E não nos cansemos
de fazer o bem, pois a seu tempo ceifaremos, se não houvermos
desfalecido” Nossa missão é continuar o que Jesus começou.
Texto Bíblico: Mateus 10:01; Lucas 10.01 e 02; Atos 1.15; Atos
2.41
Chamando seus doze discípulos, deu-lhes autoridade para
expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e
enfermidades. Mateus 10.01
Depois disso o Senhor designou outros setenta e dois e os enviou
dois a dois, adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde
ele estava prestes a ir. Lucas 10.1
Naqueles dias Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de
cerca de cento e vinte pessoas, Atos 1.15
Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia
houve um acréscimo de cerca de três mil pessoas. Atos 2.41
Veja esta sequência, observe como houve um processo de
multiplicação. Alguns podem achar que a estratégia de termos
IBB - Uma igreja viva

pgms e visão multiplicadora é nova, mas na verdade ela nasceu
no coração de Deus.
COMPARTILHANDO:
1- Observando o versículo de Provérbios 4.18, quais tem sido
suas ações de “fazer brilhar” com mais intensidade a luz de
Cristo em sua vida?
2- Pensando no tema “Multiplicando igrejas vivas” qual tem sido
sua parte neste processo?
3- O versículo de Gálatas 6.09 nos traz um alerta sobre o nosso
trabalho no Senhor, deixando claro que existe um desgaste,
os frutos virão, mas que não devemos desfalecer. Quais são as
possíveis causas de desfalecimento na obra?
4- O texto de João 15.16a na Versão A mensagem traz este
texto da seguinte forma: “Lembre-se: vocês não me escolheram:
eu os escolhi e lancei no mundo para produzir frutos que não
se estragarão.” Gosto muito da expressão “frutos que não se
estragarão” isto é uma promessa maravilhosa. Frutifique meu
amado, multiplique pois isto é para a eternidade.
TEMPO DE ORAR (RD) (25 min)
• Tempo especial de vivenciarmos nossos Relacionamentos
Discipuladores.
• Sigamos orando pelos propósitos feitos durante o Lidera
2020.
• Oremos para que o Senhor enviem mais obreiros para sua
seara. Não esqueçamos de orar pela multiplicação do PGM.
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