ROTEIRO DE PGM
26/07 a 01 de Agosto de 2020

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

Por Min. Antonio Fidelis

VENDO O INVISÍVEL – VIVER PELA FÉ

ABRA OS OLHOS SENHOR
Tempo da palavra (25 minutos)
Texto Bíblico: 2 Reis 6.8-17
“O profeta respondeu: ‘Não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles’. E Eliseu orou: ‘Senhor, abre
os olhos dele para que veja’. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo
ao redor de Eliseu.” 2 Reis 6.16-17
Quando passamos por algum problema a nossa tendência é a de
focarmos nele e não na solução. O servo do profeta certamente já
havia visto o poder de Deus se manifestar em outras ocasiões, mas
fitou os olhos no problema e não em qual seria a forma de Deus
agir naquele momento. O medo e a incerteza o fizeram se desesperar. Era necessário olhar além do que os olhos podiam ver, era
necessário olhar para cima.

Compartilhando
1. Qual tem sido seu maior receio nestes dias? Para onde sua mente tem focado sua atenção?
2. Com sinceridade de coração, quanto você tem buscado a presença de Deus neste tempo tão intenso?
3. Quais poderiam ser suas ações práticas no sentido de conseguir focar em Deus a esperança?

Tempo de Orar
• Orem para que o foco de nossa atenção não sejam nossas dúvidas mas sim nossa esperança em um Deus todo poderoso.
• Orem para que Deus direcione as ações de nossas autoridades de
saúde e governamentais.
• Compartilhem entre si seus pedidos e agradecimentos.

Compartilhar com as Crianças
1. Você ouviu a história do profeta Eliseu e seu servo, e como eles
estavam em um momento bem difícil. O que você achou da reação do servo em ficar desesperado?
2. O que você faria se estivesse no lugar do servo de Eliseu?
3. Nesta história o profeta orou para Deus mostrar que existia um
exército de anjos os protegendo. Como você imagina Deus nos
protegendo hoje com esta dificuldade que estamos passando?

