Roteiro de PGM

23 a 29 de Fevereiro de 2020

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

Compartilhando o
Deus desconhecido
Por Marcio Tunala

COMEÇANDO NOSSO ENCONTRO (5 min)
Vamos conhecer nossos visitantes, orar pela vida deles e
também agradecer a Deus pela família que nos recebe em
sua casa. Que este encontro tenha a presença marcante e
perceptível do mover de Deus entre nós.
TEMPO DE LOUVOR (10 min)
Quando cantamos expressamos nossa alegria em conhecer
Jesus, viver com Ele e servi-lo de todo coração. Escolha um
cântico que você gosta e adore de coração através dele.
TEMPO DA PALAVRA (25 min).
Texto bíblico: Atos 17.23-25
23 “Pois, andando pela cidade, observei cuidadosamente seus
objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: AO
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DEUS DESCONHECIDO. Ora, o que vocês adoram, apesar de
não conhecerem, eu lhes anuncio. 24 O Deus que fez o mundo
e tudo o que nele há é o Senhor do céu e da terra, e não habita
em santuários feitos por mãos humanas. 25 Ele não é servido
por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele
mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas”.
Este texto retrata a passagem de Paulo por Atenas, uma cidade
grega. Os “anos dourados” de Atenas – época de Platão e
Sócrates, tinham acabado, mas os atenienses consideravam-se
intelectualmente superiores ao resto do país. Havia dois grupos
fortes na cidade. Os epicuristas acreditavam no naturalismo
(oportunidade) e não tinham um Deus pessoal. Os estoicos eram
panteístas, para eles tudo era Deus. Além disso, Atenas tinha
mais santuários de variados deuses que qualquer outra cidade,
até mesmo um altar ao “DEUS DESCONHECIDO.” Seiscentos
anos antes uma terrível peste surgiu na cidade. Ovelhas foram
trazidas aos altares e a ovelha que deitasse perto do altar de
um deus, era sacrificada para este deus. Se uma ovelha não
deitasse perto do altar de nenhum deus, eles construiam um
altar ao “DEUS DESCONHECIDO”, e a ovelha era sacrificada
para este deus. Assim, Paulo apresenta-lhes ao Deus que eles
não conheciam, Aquele que dá a vida e a respiração a todos,
ressuscita os mortos, e julga todas as nações. Poucos ouvintes
acreditaram, mas alguns O aceitaram, mesmo entre os mais
influentes.
COMPARTILHANDO:
1. No versículo 23 vemos que Paulo andou pela cidade
observando cuidadosamente os objetos de cultos deles. Na
cidade onde vivemos podemos perceber muitas crenças, muitos
ídolos, precisamos olhar para tudo isso com misericórdia e não
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simplesmente com acusação. Com tantas crenças confundindo
as pessoas, como podemos apresentar o evangelho de Cristo?
2. Nos nossos dias achamos que todos conhecem a Cristo, mas
na verdade a imagem de Cristo tem um significado diferente
para cada um. Quando experimentamos a salvação nos é
revelado quem de fato é Jesus. Como posso compartilhar Jesus
de forma que as pessoas consigam experimentar a salvação? O
que a Bíblia me ensina sobre isso?
3. Segundo o texto de Atos, Deus dá a todos “a vida, o fôlego
e as demais coisas”. Como podemos ajudar as pessoas a
compreenderem isso de forma que elas vivam em comunhão
plena com Deus.
4. Compartilhe com o PGM, sobre uma pessoa com a qual você
tem compartilhado sobre o amor de Deus e que logo estará
presente em nossos encontros.
TEMPO DE ORAR (RD) (25 min)
Filipenses 4.6 e 7 – “Não andem ansiosos por coisa alguma,
mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças,
apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede
todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas
mentes em Cristo Jesus”.
•

•
•

Vamos orar pelo nosso país. A economia, a educação e a
segurança são áreas importantes pelas quais precisamos
clamar ao Senhor.
Oremos pelos missionários de nossa igreja, suas famílias e
ministérios.
Vamos orar pela multiplicação de nosso PGM, isso é sempre
resultado de mais pessoas alcançadas e vidas transformadas.
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João 1.3 – “Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada
do que foi feito se fez”.

