Roteiro de PGM
05 a 11 de Abril de 2020

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

PGM - FAMÍLIA
CONECTADA
Por Marcio Tunala e Antonio Fidelis

COMPARTILHE ESPERANÇA
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.
“Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo: alegrai-vos.”
Na história que contempla os fatos importantes da páscoa,
o Domingo de Ramos é o início desta celebração. Este
acontecimento celebra a entrada de Jesus em Jerusalém,
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montado em um jumentinho. Uma multidão vem aclamar Jesus,
há poucos dias Lázaro tinha sido ressuscitado. A popularidade
de Jesus tinha alcançado um dos seus maiores níveis, isso sem o
aparato das redes sociais. O povo eufórico aplaudia e declarava
em alta voz: “Bendito é o rei que vem em nome do Senhor!”.
“Paz no céu e glória nas alturas!
TEMPO DE CANTAR (10 MIN)
“Quando ele já estava perto da descida do monte das Oliveiras,
toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus
alegremente, em alta voz, por todos os milagres que
tinham visto” Lucas 19.37
Algumas pessoas quando estão felizes costumam cantar. Você
conhece alguém assim? Que música você recomendaria para
ser cantada em um momento de gratidão, de milagre, de
orações respondidas?
TEMPO MISSÕES (5 MIN)
“Não há salvação em nenhum outro, pois, debaixo do céu não há
nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos
ser salvos”. Atos 4.12
Você já ligou para o missionário de seu PGM ou de sua família
para saber como ele está? Se precisa de algo? E como você
está ministrando vidas em tempo de quarentena?
TEMPO DA PALAVRA (25 MIN)
Texto Bíblico: Lucas 19.35
"Levaram-no a Jesus, lançaram seus mantos sobre o
jumentinho e fizeram que Jesus montasse nele. Enquanto
ele prosseguia, o povo estendia os seus mantos pelo
caminho. Quando ele já estava perto da descida do monte das
Oliveiras, toda a multidão dos
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discípulos começou a louvar a Deus alegremente, em alta voz,
por todos os milagres que tinham visto. Exclamavam: “Bendito
é o rei que vem em nome do Senhor!” “Paz no céu e glória nas
alturas! “
COMPARTILHANDO:
1. Compartilhe com o grupo algo bom que aconteceu nestes
dias de pandemia e quarentena.
2. O que a Páscoa significa para você? De que forma podemos
celebrar a páscoa em uma quarentena?
3. A entrada de Jesus em Jerusalém, registrada no texto que
lemos, marca o início do cumprimento do propósito de Cristo de
morrer por nossas vidas. Qual foi a atitude das pessoas ao ver
Jesus entrando na cidade e por que Jesus chorou?
4. De que forma você pode falar sobre a páscoa, às pessoas
que não compreenderam o valor desta celebração cristã,
utilizando as redes sociais, o seu telefone, seu computador, e
compartilhando esperança em dias tão pesados como esses que
estamos vivendo?
COMPARTILHANDO COM AS CRIANÇAS:
1. Compartilhe com o grupo o que você fez que foi mais legal
nestes dias que não está podendo sair, ir pra escola e ver os seus
amigos.
2. Quando você ouve a palavra páscoa, do que você lembra?
3. Você sabe onde a páscoa começou? (Líder, explique que foi na
saída do povo de Israel do Egito, que marcou a libertação do povo
da escravidão e depois passou a marcar a morte e ressurreição
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de Jesus, nos libertando da condenação do pecado). de Jesus,
nos libertando da condenação do pecado.)
4. Que tal você fazer uma pequena peça de teatro sobre a
páscoa, falando sobre o seu significado, e o papai ou a mamãe
podem postar no Instagram ou no Facebook.

TEMPO DE ORAR (25 MIN)
“Orem continuamente. Dêem graças em todas as circunstâncias,
pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não
apaguem o Espírito. Vamos apresentar nossos pedidos ao
único e verdadeiro Deus.” 1 Tessalonicenses 5.17
Agradeça a Deus por sua família e sua igreja.
• Vamos orar para que possamos alcançar muitas vidas para a
glória de Deus, neste tempo de epidemia.
• Vamos clamar intensamente pelos enfermos, pelos infectados
pelo Covid-19.• Vamos orar pelas famílias com dificuldades
financeiras causadas pela crise do Covid-19.

• Vamos pedir misericórdia pela vida dos governantes que estão
na linha de frente das tomadas de decisões neste tempo de
pandemia.
• Vamos pedir proteção a todos os profissionais que atuam na
área da saúde e que estão cuidando de pessoas.
A Páscoa é um grande sacrifício, eu diria o último sacrifício
que Deus Pai aceitou. Cristo está vivo e reina em absoluto. Meu
desafio para você é que nesta semana pascal você celebre a
Cristo. Não permita que nada impeça seu coração de celebrar.

