ROTEIRO DE PGM
12 a 18 de Julho de 2020

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

VIVER PELA FÉ – VENDO O INVISÍVEL

TODA TEMPESTADE É PASSAGEIRA
Tempo da palavra (25 minutos)
Leia neste momento com o seu PGM a passagem completa de Romanos 8.36-39
“Não penso que seja possível fazer uma só comparação entre os
tempos difíceis de hoje e os bons tempos que virão.”

Podemos observar pelos registros que encontramos na Bíblia, que
o Apóstolo Paulo passou por diversas dificuldades. No trecho lido
percebemos que, na perspectiva de Paulo, nenhuma dessas dificuldades que ele enfrentou poderia ser comparada com o que esperava desfrutar quando se encontrasse com Deus na eternidade.
Essa deve ser a perspectiva de quem ama a Deus e vive de acordo
com o que Ele sonhou para nossas vidas. Não existem lutas, sofrimentos ou tempestades em nossas vidas que não sejam passageiras. Não importa o que esteja acontecendo ou o que ainda venha
a acontecer, o que Ele tem reservado para nós é melhor.

Compartilhando
1. Em Romanos 8.28 podemos ler: “Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem ele chamou de acordo com o seu plano”. Como você
tem se comportado quando enfrenta problemas em sua vida ou
em sua família?

2. Também podemos ler em Romanos 8.31 o seguinte: “Diante de
tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado,
quem poderá nos vencer? Ninguém!”. Compartilhe por que, mesmo sabendo dessa verdade, às vezes enfrentamos nossos problemas com medo?

3. “Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor
de Deus: nem a morte, nem a vida; nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais; nem o presente, nem o futuro; nem
o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o Universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor”. Romanos 8.38-39
Compartilhe sobre como o amor de Deus te ajuda a enfrentar as
dificuldades da vida. Compartilhe também como esse amor pode
mudar a vida de outras pessoas que ainda não o conhecem.

Tempo de Orar
• Ore pedindo a Deus que nos ajude através do Espírito Santo a enfrentar nossas lutas.
• Ore para que Deus nos dê oportunidades de falar sobre o Seu
amor para outras pessoas.
• Ore pelos pedidos uns dos outros.

Compartilhar com as Crianças
1. Você sabia que há muito tempo, o apóstolo Paulo também passou por dias bem difíceis? Não era uma pandemia ou coisa assim,
mas ele passou momentos muito difíceis correndo risco de morrer. Ele mandou uma carta para os crentes da cidade de Roma,
para falar que eles deveriam confiar em Deus em todo momento.
O que você escreveria para alguém que está desanimado nestes
dias de isolamento?
2. O que é mais fácil? Fazer de conta que nem ligo pra coisas ruins
ou orar pra Deus nos abençoar? Qual oração você faria agora?
3. No final desse capítulo que lemos, nos versículos 38 e 39, o
apóstolo afirma que nada pode nos separar do amor de Deus, nem
mesmo o COVID pode. Então, que tal pensar agora no primeiro lugar que você quer passear quando tudo isso acabar? Onde
você iria, quem iria com você e o que você faria lá?

