Roteiro de PGM
19 a 25 de Abril de 2020

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

PGM - FAMÍLIA
CONECTADA
Por Pr Márcio Tunala e MIn Antonio Fidelis

ALÉM DO QUE OS OLHOS PODEM VER
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.
Quando nos deparamos com todos os transtornos causados no
mundo pela crise da Covid-19, percebemos o quanto ela é uma
doença perigosa, tanto pelo número de infectados e mortos,
quanto pelas perdas econômicas, que já são uma realidade que
IBB - Uma igreja viva
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tem afetado muitas famílias.
Como cristãos, não podemos deixar de buscar a Deus - suas
orientações e direcionamentos. É tempo de viver uma jornada
de fé, é tempo de irmos ALÉM DO QUE OS OLHOS PODEM VER.
Somos o povo de Deus e precisamos encarar este momento com
nossos olhos focados Nele.
É fato que estamos vivendo um tempo de muitas preocupações
e que não sabemos o que exatamente acontecerá nos próximos
dias. Mas uma coisa sabemos: é tempo de confiar no Senhor
e de continuar orando por tudo sem cessar, além de observar
cada fato, pois Deus tem o controle de todas as coisas.
O Senhor vai ouvir e usar sua igreja mais uma vez, para honra
e glória Dele. Como igreja, continuaremos unidos e atentos ao
Espírito Santo. Afinal, queremos ser o sal e a luz deste mundo
em tempo de pandemia. Queremos viver movidos por uma fé
firme e extraordinária.
TEMPO DA PALAVRA (25 MIN)
Texto Bíblico: Salmo 23.1
1
O Senhor é o meu pastor; de nada terei falta.
2
Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas
tranquilas;
3
restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor
do seu nome.
4
Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não
temerei perigo algum, pois tu estás comigo; a tua vara e o teu
cajado me protegem.
5
Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos.
Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo
transbordar o meu cálice.
6
Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os
dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver.
IBB - Uma igreja viva

COMPARTILHANDO:
1. Quando vêm as preocupações, você consegue ir além do que
seus olhos enxergam e descansar em Deus? É muito fácil entrar
na onda do pessimismo e do alarmismo. Como tem sido isso no
seu dia a dia e como você tem sido usado para encorajar outras
pessoas?
2. O versículo 4 traz um ensinamento de como devemos enfrentar
uma epidemia com uma doença com risco de morte. Todos nós
podemos ser infectados pelo coronavírus. Em todas as famílias
existem pessoas no grupo de risco. De que forma devemos viver
sob a luz deste salmo e como podemos compartilhar essas
verdades a outros?
3. O que Deus falou a você e sua família durante estes dias de
epidemia? Compartilhe com o PGM algo que você vai levar de
ensinamento para essa geração com esta experiência nova.

COMPARTILHANDO COM AS CRIANÇAS:
1. O que você entende com a expressão “O Senhor é meu pastor,
de nada terei medo?” De que forma Deus pode nos proteger
das coisas ruins, como por exemplo, essa doença causada pelo
coronavírus?
2. Se você estivesse na frente de Jesus Cristo, o que você diria
a Ele sobre o coronavírus? E o que você diria a uma pessoa que
está com medo desta doença?
3. Fale alguma coisa boa que aconteceu nestes dias em que você
não está podendo ir à escola por causa da doença.
4. Que tal você orar pelo emprego do papai e da mamãe? Afinal,
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existe um grande problema causado pela doença, e isto pode
afetar o emprego deles. Vamos orar?

TEMPO DE ORAR (25 MIN)
• Ore por todos aqueles que estão doentes Que Deus cuide da
saúde, que o tratamento seja eficaz, que tenham uma experiência
profunda com Deus neste tempo de luta. Que o isolamento não
desequilibre o emocional deles. Que Jesus os abençoe e os cure.
“E a oração feita com fé curará o doente; o Senhor o levantará.
E se houver cometido pecados, ele será perdoado”. Tiago 5.15
• Ore para que nossa igreja seja bênção para a nossa cidade e
todo Paraná. Que em meio à pandemia do coronavírus as mãos
de Deus repousem sobre cada um de nós, nos abençoando e
nos livrando de todo mal.

“Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos
abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais
em Cristo.” Efésios 1.3
• Ore pelas vítimas dessa pandemia. Há desolação, incertezas e
preocupações. As ruas desertas revelam o temor do contágio
pelo vírus. Creiamos que o nosso socorro vem do Senhor.
“Desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido
percebeu, e olho nenhum viu outro Deus, além de ti, que trabalha
para aqueles que Nele esperam.” Isaías 64.4

