ROTEIRO DE PGM
30 a 05 de Setembro de 2020

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

Por Robson Valentin

RESILIÊNCIA
ALEGRIA E PROPÓSITO EM MOMENTOS DE LUTA

ALEGRIA DE VIVER A MENTE DE CRISTO
Tempo da palavra (25 minutos)
“Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável.
Pensem no que é excelente e digno de louvor. Continuem a praticar tudo que aprenderam e receberam de mim, tudo que ouviram
de mim e me viram fazer. Então o Deus da paz estará com vocês.”
Filipenses 4.8-9
Podemos perceber, por esse texto e por outros na Bíblia, que Paulo havia se dedicado em ensinar as pessoas os princípios e ensinamentos que ele havia recebido de Deus. Ele fez isso de diversas
formas, mas percebemos neste texto em especial, que ele também
ensinava pelo exemplo. Essa prática de Paulo vem do que aprendemos com Jesus. Ele é o nosso exemplo e nosso alvo. Devemos
nos dedicar também a ensinar e a aprender através dos relacionamentos discipuladores e das atividades que Deus nos designou
para realizar em sua igreja, “até que todos alcancemos a unidade
da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo.”
Efésios 4.13

Compartilhando
1. No que a sua mente tem se concentrado? Compartilhe aquilo,
que a luz dos ensinamentos do texto que lemos, NÃO deveria estar em nossos pensamentos.
2. Paulo relaciona o que temos colocado em prática dos ensinamentos da Bíblia com a paz de Deus que podemos ter em nossas
vidas. Como isso tem sido em sua família? Conte para o PGM sobre os resultados dos ensinamentos da Bíblia em sua família.
3. O texto nos mostra um exemplo de relacionamento discipulador
entre Paulo e os irmãos da Igreja de Filipos, baseado na palavra
de Deus e seus princípios. Você tem desfrutado de um relacionamento discipulador semelhante? Compartilhe como tem sido discipular ou ser discipulado. Porém, se você ainda não está sendo
discipulado, desafie seu PGM para começar agora mesmo!

Tempo de Orar
• Ore pedindo a Deus que revele o que não deveria estar ocupando
a sua mente e também que Ele te ajude através do Espírito Santo a ter a mente de Cristo.
• Ore para que Deus abençoe você e seus irmãos do PGM com relacionamentos discipuladores.
• Ore pelos pedidos uns dos outros.

Compartilhar com as Crianças
1. Aprendemos na Bíblia que não devemos pensar em algumas
coisas. Você pode contar para seus amigos do PGM o que você
já sabe que não devemos pensar?
2. Você já tem um amigo com quem você tem orado e aprendido mais sobre Deus? Se não tem, pergunte para o líder do PGM
como você pode ter um!
3. A Bíblia nos ensina que devemos ser parecidos com Jesus.
Quais são as coisas em que você se parece com Ele?

