Roteiro de PGM
26 a 02 de Maio de 2020

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

PGM - FAMÍLIA
CONECTADA
Por Robson Valentin e Min Antonio Fidelis

ALÉM DO QUE OS OLHOS PODEM VER - CORAGEM
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.
TEMPO DA PALAVRA (25 MIN)
Texto Bíblico: Daniel 3
Nesta semana alguns lugares do nosso país e de nossa cidade

IBB - Uma igreja viva
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irão retomar suas atividades. Não sabemos o que está por vir,
nem se as decisões que os nossos governantes estão tomando
estão corretas. Porém, não precisamos nos amedrontar diante
das incertezas da vida, devemos sim continuar confiando que
Deus está no controle de tudo. “Nabucodonosor lhes disse: “É
verdade, Sadraque, Mesaque e Abede-Nego, que vocês não
prestam culto aos meus deuses nem adoram a imagem de ouro
que mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som
da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta
dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a
prostrar-se em terra e a adorar a imagem que eu fiz, será melhor
para vocês. Mas, se não a adorarem, serão imediatamente atirados
numa fornalha em chamas. E que deus poderá livrá-los das
minhas mãos?.” Sadraque, Mesaque e Abede-Nego responderam
ao rei: “Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante
de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem
prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos,
ó rei. Mas, se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos
culto aos teus deuses nem adoraremos a imagem de ouro que
mandaste erguer”.
COMPARTILHANDO:
1. Algo que podemos observar neste texto é a pressão que a
sociedade da época estava fazendo para que eles adorassem
uma imagem de ouro. Talvez não recebamos claramente da
sociedade esse tipo de pressão, mas a idolatria tem várias faces.
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Quais os tipos de idolatria com as quais a sociedade tem nos
pressionado e como você percebe que reagimos a isto?
2. Na sociedade em que vivemos enfrentamos situações onde
nossos valores são confrontados e questionados. Algumas vezes
até, somos motivo de piadas. Você já precisou defender os
valores cristãos perante as pessoas com quem você convive?
Sendo Igreja, como podemos influenciar a sociedade?
3. O texto nos mostra que eles enfrentaram aquela situação
com coragem independente do que Deus faria. Em nossa família
podemos enfrentar diversos tipos de desafios. Talvez algum
problema de saúde, ou financeiro ou até de relacionamento.
Compartilhe como, com base no exemplo do texto que lemos,
a sua família deveria se comportar frente às dificuldades da
vida?
COMPARTILHANDO COM AS CRIANÇAS:

1. A Bíblia fala bastante sobre pessoas corajosas e que confiam em
Deus. Você conhece a história de Sadraque, Mesaque e AbedeNego na fornalha? Poderia contar a história e compartilhar o
que você mais gostou?
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2. Conte alguma situação sua ou de sua família, em que você
teve medo, mas pediu para Deus que cuidasse de você(s) e Ele
te ouviu?
3. Que tal você orar para que Deus cuide da sua saúde e do
emprego do papai e da mamãe? Vamos orar?
TEMPO DE ORAR (25 MIN),
• Ore pela Igreja de Cristo. Que possamos ter ousadia e direção
de Deus para influenciar nossa sociedade com a ética e valores
Bíblicos. “Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece,
esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu
Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele”.
João 1.21
• Ore por sua família e pelas famílias de nossa igreja, pedindo
para que Deus nos ajude a manter um bom convívio e para
que aprendamos a enfrentar as dificuldades da vida, confiantes
em Deus. “Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de
pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam
misericordiosos e humildes.”
1 Pedro 3.8
• Vamos ouvir os agradecimentos e orar pelos pedidos do nosso
PGM. “Portanto, eu digo: Tudo o que vocês pedirem em oração,
creiam que já o receberam, e assim sucederá.”
Marcos 11.24

