Roteiro de PGM
29 a 04 de Abril de 2020

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

PGM - FAMÍLIA
CONECTADA
Por Antonio Fidelis
ONDE É O SEU REFÚGIO EM TEMPOS DE DIFICULDADE?
DICAS DE COMO REALIZAR ESTE ENCONTRO:
- Faça o encontro do PGM família no mesmo horário do encontro
do seu PGM.
- Utilize o Zoom (aplicativo de teleconferência) para se conectar
com as demais famílias, compartilhando sua opinião e pedidos.
- Faça uma live em outros horários para interagir com as 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 às crianças. Utilize a versão infantil deste
roteiro.
Texto Bíblico: 1 Samuel 22.1 a 2
Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão.
Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram
até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que
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estavam em dificuldades, os endividados e os descontentes; e
ele se tornou o líder deles. Havia cerca de quatrocentos homens
com ele.
O texto acima nos relata um momento vivido por Davi em que
ele, temendo a perseguição do Rei Saul, refugiou-se na Caverna
de Adulão. Vários se juntaram a ele pelos mais variados motivos.
Nestes dias estamos refugiados em nossas casas, ou em alguma
atividade, mas tomando o máximo cuidado para nos cuidar do
mal que nos cerca. Você já pensou o quanto seu ritmo mudou?
Deus não permite absolutamente nada sem que haja um
propósito. Vamos juntos meditar e compartilhar alguns aspectos.
Neste tempo Davi escreve dois salmos que aconselho a leitura.
Salmos 57 e 142. Nenhuma precaução, nenhum refúgio, em um
momento como este, pode ser de maior valia que a oração. Volto
a repetir a pergunta título deste roteiro: Onde é o teu refúgio em
tempos de dificuldade?
COMPARTILHANDO:
1- Não apenas Davi se refugia na caverna, mas outras pessoas
ficam sabendo onde ele está e vão pra lá junto com sua família,
de acordo com a versão Almeida Corrigida Fiel são: “os que se
achavam em aperto; todo homem endividado; todo homem de
espírito desgostoso.” Estamos nos refugiando neste momento,
passando pela perseguição não de um rei enciumado mas um
vírus mortal, como está seu coração? Existe um motivo para que
Deus te fizesse parar. Consegue imaginar o por que?
2- Embora Davi e os seus estivessem refugiados na caverna de
Adulão (leiam o texto de Salmos 57.01 e Salmos 142.05) onde
na verdade estava o refúgio de Davi? Que diferença tem feito
para você se refugiar no Senhor neste tempo de caverna?
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3- Não somente por você e os seus mas temos um papel
essencial de intercessão por tantos que têm arriscado suas
vidas. Profissionais da saúde; pessoas cujas atividades não
podem parar (como limpeza pública); membros da nossa equipe
de comunicação, dentre outros.
COMPARTILHANDO COM AS CRIANÇAS:
1- Você já foi em uma caverna? Que tal alguém te ajudar a fazer
uma com um edredom? Aí lá dentro da caverna, você ou outra
pessoa, lê o texto de 1 Samuel 22. 1 e 2.
2- Davi estava passando por um momento muito complicado e
ele foi se refugiar numa caverna, assim como você está na sua
casa por causa do coronavírus. Mas a confiança de Davi estava
em Deus e não em seu esconderijo. Por que você acha que
devemos confiar mais em Deus que nas paredes de nossa casa?
3- Você já orou pelo vovô, pela vovó, pelos médicos e enfermeiros,
pelos lixeiros? Todos eles podem estar mais facilmente sendo
atingidos pelo vírus. Não esqueça que você pode e deve orar
por eles.
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TEMPO DE ORAR (25 MIN)
- Ore para que Deus tenha misericórdia dos enfermos e enlutados
pelas vítimas do coronavírus.
- Ore para que os cientistas desenvolvam a vacina que combata
esta doença.
- Ore e peça a Deus que oriente os governos de cada nação nas
decisões importantes que precisam tomar.
- Ore por todas 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.
- Ore pela nossa equipe de comunicação liderada pelo Pr. Renato.

