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

Por Robson Valentin

ALÉM DO QUE OS OLHOS PODEM VER

Devocional em família

Tempo da palavra (25 minutos)
Leia Deuteronômio 6.1-9
"Escrevam no coração os mandamentos que estou transmitindo
a vocês. Apropriem-se deles e levem seus Filhos a se apropriar
deles. Que eles sejam o assunto de sua conversa, onde quer
que vocês estiverem — sentados em casa ou andando pela
rua. Que eles sejam repetidos desde a hora em que vocês se
levantam, de manhã, até a hora de cair na cama, à noite".
Dt 6.6-7
Neste trecho das Escrituras, Moisés orienta o povo sobre
amar o único Deus e ensinar aos seus filhos os mandamentos
que receberam, este deve ser o assunto principal de nossas
vidas, seja em casa ou na rua, seja de manhã ou à noite.
Atualmente nossa sociedade vive de maneira diferente, o
assunto principal é o homem, seus deuses e desejos. Devemos
estar atentos para que a cultura do mundo não influencie
nossas vidas. A orientação de Moisés ainda é atual e deve
nos motivar a dedicar nossas vidas ao único Deus e a sempre
conversar com nossos familiares sobre Ele.

Compartilhando
1. O versículo 6 do texto que lemos nos orienta a “escrever
no coração” os mandamentos de Deus. Para que possamos
escrevê-los devemos conhecê-los. Como você tem buscado
conhecer as orientações de Deus e como você tem ajudado
seus familiares a fazer isso?
2. Uma das ferramentas que podem nos ajudar a conhecer
melhor os mandamentos de Deus em família é o culto
doméstico. Compartilhe se tem essa prática em sua família
e quais as ferramentas que você utiliza?
3. A vida discipular é um dos pilares da igreja, especialmente
quando envolve pais e filhos. Compartilhe se essa é uma
realidade na vida de sua família.

Compartilhar com as Crianças
Que tal fazermos algo diferente desta vez? Vamos fazer uma
cabaninha com um lençol ou cobertor e lá dentro com a
lanterna do celular responder umas perguntas.
1. Leiam o texto de Dt 6.6-7. Olhe só como Deus quer que
falemos da sua Palavra em todos os momentos. Fale algo
bem legal que você já leu na Bíblia.
2. Agora vamos orar juntos para que Deus nos abençoe e
ajude a sempre a amar Sua Palavra e viver colocando-a em
prática em nossa vida.

Tempo de Orar
• Ore pedindo que Deus nos ajude no convívio familiar, para
que possamos pôr em prática as orientações das Escrituras,
bem como praticar o culto doméstico.
• Ore pelo retorno das atividades de nossa igreja, ore pelos
nossos pastores pedindo a Deus que lhes dê discernimento
neste momento de grandes decisões.
• Ore pelos pedidos dos irmãos do seu PGM.

