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

Por Antonio Fidelis

ALÉM DO QUE OS OLHOS PODEM VER

Vencendo os fantasmas da sua mente

Tempo da palavra (25 minutos)
2 Coríntios 10.3-5
3
Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo
os padrões humanos. 4As armas com as quais lutamos não
são humanas; pelo contrário, são poderosas em Deus para
destruir fortalezas. 5Destruímos argumentos e toda pretensão
que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos
cativo todo pensamento, para torná-lo obediente a Cristo.
Neste trecho da Palavra de Deus, Paulo está fazendo uma
defesa de seu ministério e ações. Ele traça com propriedade
o valor da confiança em Deus e Seu poder para destruir
fortalezas em nossas vidas.

Compartilhando
1. Paulo deixa claro que não devemos lutar com armas
humanas. Quais são as armas que você tem utilizado para
enfrentar os dias de aflição que temos vivido?
2. Paulo faz menção sobre “fortalezas”. Cite alguns tipos
destas fortalezas e o motivo delas surgirem na vida das
pessoas.
3. Efésios 6.10 nos diz “Finalmente, fortaleçam-se no Senhor
e no seu forte poder”. Como podemos nos fortalecer no
Senhor e em Seu poder?
4 - Paulo usou as cartas para dar voz à sua confiança em
Deus. De que forma você pode usar suas “cartas” para difundir o conhecimento de Deus para o maior número de
pessoas possível?

Tempo de Orar
• Ore para que as autoridades encontrem formas de controle
e tratamento para o COVID-19. Ore também pela economia
do país e pelas famílias brasileiras.
• Incentive o seu PGM a participar da Campanha de 31 dias
de Oração pela Família.
• Ore pelos pedidos e agradecimentos uns dos outros.

Compartilhar com as Crianças
1. Há muito tempo atrás, o apóstolo Paulo enfrentou algumas
pessoas que estavam falando mal dele, isto é muito feio, não
é mesmo? O que você diria para uma pessoa que fala mal
dos outros?
2. Você já falou pra alguém que Jesus tem poder pra nos
ajudar? Como foi isso?
3. Você sabia que se tiver medo de alguma coisa pode pedir
pra Jesus te ajudar? Que tal compartilhar algum medo que
você tem para podermos orar juntos sobre isso?

