Roteiro de PGM
22 a 28 de Março de 2020

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

PGM - FAMÍLIA
CONECTADA
Por Márcio Tunala e Antonio Fidelis
DICAS DE COMO REALIZAR ESTE ENCONTRO:
- Faça o encontro do PGM família no mesmo horário do
encontro do seu PGM.Utilize o Whatsapp para se conectar com
as demais famílias compartilhando sua opinião e pedidos.
- Faça uma live para interagir com outras famílias ou membros
do seu PGM.
- A comunhão deve ser mantida mesmo que cada um esteja em
sua casa.
- Use este tempo para estreitar seu cuidado pastoral sobre sua
família em especial as crianças. utilize a versão infantil deste
roteiro.
Um tempo de muitos desafios surgiu. Uma nova epidemia. A
Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que vivemos
uma pandemia do novo coronavírus. O vírus COVID-19 surgiu
na Ásia, seguiu para a Europa, América do Norte e rapidamente
foi alcançando os países. Como igreja podemos interceder por
todas as nações, podemos clamar por cada enfermos espalhado
pelo mundo.
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Vamos clamar por nosso paiz e pedir ao Senhor que tenha
misericórdia de nós. Meu papel hoje é de cumprir todos os
cuidados de prevenção que fomos alertados. Na minha cidade
posso ir além com ações de solidariedade. Amar ao próximo é
um princípio que supera qualquer epidemia. Posso orar com
as pessoas, ligar, passar mensagens de encorajamento. Posso
servir a meus vizinhos e parentes que estão no grupo de
risco, indo ao supermercado ou farmácia em seu lugar. Posso
alertar as pessoas perto de mim quando tiverem atitudes que
coloquem em risco a sua vida e a de outras pessoas. Enfim
Deus pode usar a minha vida para abençoar.
TEXTO BÍBLICO
28
“Quando houver fome ou praga no país, ferrugem e mofo,
gafanhotos peregrinos e gafanhotos devastadores, ou
quando inimigos sitiaram suas cidades, quando, em meio a
qualquer praga ou epidemia, 29 uma oração ou uma súplica
por misericórdia for feita por um israelita ou por todo o teu
povo Israel, cada um sentindo as suas próprias aflições e dores,
estendendo as mãos na direção deste templo, 30 ouve dos céus,
o lugar da tua habitação. Perdoa e trata cada um de acordo
com o que merece, visto que conheces o seu coração. Sim, só
tu conheces o coração do homem. 31 Assim eles te temerão, e
andarão segundo a tua vontade durante todo o tempo em que
viverem na terra que deste aos nossos antepassados.
COMPARTILHANDO:
1- Este texto foi um declaração do Rei Salomão quando
consagrava o templo construído em Jerusalém. Que atitude
segundo o Rei Salomão o povo deveria ter diante de uma praga
ou epidemia? Qual a relação deste texto com o que estamos
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vivendo hoje?
2- De que forma você pode contribuir para que as pessoas
conheçam mais a Deus, provém o seu amor e confiem em
seu poder, em um momento de crise como este que estamos
vivendo?
3- Temos muitas oportunidade de abençoar nossa família,
parentes e vizinhos, em especial os idosos durante o tempo de
epidemia. Quem são as pessoas próximo a você que precisa de
sua ajuda? O que você pode fazer de prático por elas?

COMPARTILHANDO COM AS CRIANÇAS:
1- O Rei pediu ao povo que eles confiassem em Deus no
momento de dificuldade. Como você acha que as crianças
podem demonstrar que confiam em Deus?
2- Os cientistas estão trabalhando para desenvolver uma vacina
que proteja as pessoas. O que você diria a um cientista que está
se esforçando tanto para encontrar a cura. Peça ao papai ou a
mamãe que poste no instagram a sua frase de encorajamento.
3- O vovô e a vovó correm mais risco de ficar doentes com o
coronavírus. Que tal mandar agora um áudio ou vídeo para eles
dizendo como devem se cuidar e confiar em Deus.
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TEMPO DE ORAR (25 MIN)
- Oremos para que Deus tenha misericórdia dos enfermos e
enlutados vítimas do coronavírus.
- Oremos para que os cientistas desenvolvam a vacina que
combata esta doença.
- Oremos e peça a Deus que oriente os governos de cada
nação nas decisões importantes que precisam tomar.
- Oremos por todos as pessoas que são vulneráveis e correm
risco de vida.
- Ore pelos profissionais da saúde que correm riscos de
contágio no cuidado das pessoas infectadas.

