Roteiro de PGM
12 a 18 de Abril de 2020

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

PGM - FAMÍLIA CONECTADA
Ele Ressuscitou
Por Robson Valentin e Antonio Fidelis
COMEÇANDO NOSSO ENCONTRO (10 MIN)
Que privilégio nos encontrarmos mais uma vez para
desfrutarmos da comunhão dos irmãos através de novas formas
de comunicação, e podermos ouvir sobre o que Deus tem feito
em nossas vidas. Vamos iniciar esse tempo com uma oração
agradecendo a Deus por cada pessoa que pôde se conectar para
o nosso encontro de PGM e por Sua misericórdia sobre nossas
vidas neste tempo de lutas.
TEMPO DE CANTAR (10 MIN)
“Ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão, cumpra os seus
votos para com o Altíssimo, e clame a mim no dia da angústia;
eu o livrarei, e você me honrará.” Salmos 50.14-15
Não nos cansemos de louvar a Deus por Suas bênçãos e por
tudo o que Ele tem feito por nós. Vamos juntos demonstrar
nossa gratidão louvando a Deus com cânticos.
TEMPO DA PALAVRA (25 MIN)
IBB - Uma igreja viva
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Tempo de nos reunirmos como PGM Par (homens e mulheres).
Texto Bíblico:
“Louvemos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo!
Por causa da Sua grande misericórdia, Ele nos deu uma nova
vida pela ressurreição de Jesus Cristo. Por isso o nosso coração
está cheio de uma esperança viva”. 1 Pedro 1.3
Neste tempo de lutas em que estamos vivendo, onde passamos
por uma pandemia, podemos ver diversos tipos de reações.
Alguns reagem com desespero e ansiedade e outros com
esperança e confiança. Alguns dias, atrás assisti um vídeo na
internet de uma pessoa que relatava a beleza de uma canção
que era entoada por pessoas nas janelas de seus apartamentos.
Ele não sabia que a música cantada era “Por que Ele vive” e
que foi composta pelo casal Bill e Gloria Gaither na década de
setenta. A canção diz:
“Porque Ele vive, posso crer no amanhã
Porque Ele vive, temor não há
Mas eu bem sei, eu sei, que a minha vida
Está nas mãos de meu Jesus, que vivo está”
O casal estava esperando o terceiro filho, na ocasião estavam
passando por lutas, enfermidades e estavam muito preocupados
com as circunstâncias em que o novo filho chegaria. Mas era
tempo de Páscoa, eles lembraram da “esperança viva” que
temos na ressurreição de Jesus e isso os inspirou a compor essa
linda canção.
No texto, Pedro fala sobre a esperança viva que enche seu
coração, por causa da grande misericórdia de Deus, que nos deu
uma nova vida através da ressurreição de Jesus. Infelizmente
nada nos aproxima mais de Deus que a dor. Mas não esqueça,
IBB - Uma igreja viva

mesmo em tempos de lutas louvemos a Deus e declaremos que
“porque Ele vive, temor não há”.
COMPARTILHANDO:
1. Páscoa é a comemoração mais importante do ano para o
Cristão, pois comemoramos a ressurreição de Jesus. Infelizmente,
por causa da correria e das prioridades de nossas vidas, alguns
de nós não tem dado muito valor ao sacrifício de amor de Jesus.
Neste tempo de isolamento e incertezas, você parou para pensar
no verdadeiro significado da Páscoa?
2. O texto fala “Por causa da Sua grande misericórdia, Ele nos
deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo”. Como
você tem desfrutado desta nova vida, diante das lutas?
3. Jesus ressuscitou e está vivo! Por isso nosso coração pode
estar cheio de uma esperança viva, Aleluia! Mas muitas pessoas
próximas de nós não sabem disto, e agora podem estar
percebendo a incapacidade que temos de controlar o futuro.
O que você tem feito para que as estas pessoas ouçam a
mensagem de Jesus?

Compartilhar infantil:
1. Qual a primeira coisa que você se lembra quando ouve a
palavra “Páscoa”?
2. A Páscoa foi uma data muito importante instituída para
comemorar algo muito importante para o povo de Israel, quem
souber pode dizer e quem não sabe, o líder do pgm vai explicar
(Êxodo 12. 1 a 20)
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3. Mas hoje, nós que cremos em Jesus Cristo, comemoramos
por outro motivo que é a ressurreição de Jesus, isso nos deu a
salvação, o que significa para você ter a certeza da salvação?
4. Amado líder podem haver crianças sem esta certeza, utilize
este momento para fazer uma oração de entrega a Jesus.

TEMPO DE ORAR (25 MIN)
• Ore para que, com ousadia dada pelo Espírito Santo, possamos
alcançar pessoas através das tecnologias de comunicação
durante o isolamento social.
• Ore pelas pessoas que estão enfermas ou em risco, para que
Deus tenha misericórdia delas.
• Ore para que a solidão não possa fazer a depressão se instalar
nos corações.
• Ore pelos pedidos uns dos outros.

