ROTEIRO DE PGM
16 a 22 de Agosto de 2020

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

Por Ministro Fidelis

RESILIÊNCIA
ALEGRIA E PROPÓSITO EM MOMENTOS DE LUTA

ALEGRIA DA IDENTIDADE EM CRISTO
Tempo da palavra (25 minutos)
Filipenses 2.12-18
Uma das maiores demonstrações de honra é a obediência. Quando
nos submetemos em obediência, a presença ou ausência de nossos líderes não tem influência em nosso comportamento. Nossas
ações passam a ser sem questionamentos e conseguimos iluminar
as vidas que nos rodeiam, ajudando-as em meio a tanta maldade
e dificuldade. Paulo orienta neste texto que devemos por em ação
a nossa salvação com “temor e tremor”. Ele nos diz que é Deus
que atua em nós, tanto em nossa vontade quanto em nossas realizações, de acordo com a vontade Dele. Desta forma poderemos
influenciar as pessoas ao nosso redor como “as estrelas que brilham no universo”.

Compartilhando
1. Em sua caminhada cristã, quem tem sido os líderes que você
tem seguido? Compartilhe como tem sido seguir a orientação deles, mesmo quando eles não estão por perto.
2. Mas a frente no versículo 29, Paulo, falando sobre Epafrodito,
orienta sobre como devemos tratar nossos líderes: “peço que vocês
o recebam no Senhor com grande alegria e honrem homens como
este”. Compartilhe como você tem recebido e honrado os seus líderes.
3. Uma das orientações contundentes deste texto foi a de fazer
tudo “sem queixas e nem discussões”. A luz do texto, por que devemos nos comportar assim e quais serão as consequências para
nossas vidas?

Tempo de Orar
• Ore para que sua vida seja tão cheia do temor ao Senhor, que isto
transborde em ações que sirvam de exemplo a todos.
• Ore pedindo que Deus abençoe os seus líderes e suas famílias.
• Ore pelos pedidos uns dos outros.

Compartilhar com as Crianças
1. Qual seria uma forma de provar que você é obediente aos
seus pais?
2. Se você fica sabendo de pessoas ruins fazendo maldades,
como você acha que podemos ajudá-las a mudar sua forma de
viver?
3. Quando temos uma reação diferente da forma que as pessoas esperam, elas ficam até assustadas, não é mesmo? E, se
você demonstrasse alegria em meio a toda essa situação difícil que estamos vivendo, qual seria a reação delas?

