ROTEIRO DE PGM
06 a 12 de Setembro de 2020

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

Por Marcio Tunala

VIVA A IGREJA

VIVA COMO FLECHA NAS MÃOS DO
ARQUEIRO
Tempo da palavra (25 minutos)
“Ele fez de minha boca uma espada afiada, na sombra de sua mão
ele me escondeu; ele me tornou uma flecha polida e escondeu-me
na sua aljava.”
Isaías 49.2
Nas batalhas que estão registradas na Bíblia, as flechas eram muito importantes. Elas não eram enfeitadas ou adornadas como as
flechas que conhecemos dos índios do Brasil. Eram rústicas e tinham a ponta de algum tipo de metal. Elas precisavam ser eficazes naquilo que foram formadas para fazer. Com uma flecha, os
soldados atingiam seus alvos à distância, mas para uma flecha ser
eficiente, precisava de um bom arqueiro.

Compartilhando
1. “Minha boca uma espada afiada”- Somos verdadeiramente flechas nas mãos de Deus, e uma flecha não é nada se não tiver à disposição do arqueiro. Quando você lê o texto de Isaías, o que vem
a sua mente sobre o agir de Deus através da sua vida?
2. “Na sombra de Sua mão” - Como flechas nas mãos do arqueiro
nós temos alvos que devem ser alcançados. Sobre a proteção de
Deus, guardado por Ele, de que forma você interfere na vida das
pessoas que as fazem mais seguras e felizes?
3. “Ele me tornou uma flecha polida” - Como flechas, devemos nos
permitir sermos moldados para que possamos crescer sempre e,
com isso, atingirmos com mais rapidez o alvo desejado por Deus.
Deus como um bom arqueiro está pronto para lhe lançar. O que
você poderia ressaltar em seu testemunho, que se parece com
flechas vivas que são lançadas para produzir transformação?

Tempo de Orar
Seja uma flecha polida nas mãos do arqueiro, e chegue com mais
precisão e rapidez no alvo planejado por Ele. Tudo isso depende
de você! Invista este tempo orando pelas pessoas do seu PGM e
pelos pedidos que cada uma delas vai apresentar. 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.
• Vamos fazer orações de gratidão pelos 61 anos de história da IBB
e gratidão por todos os projetos que a IBB tem desenvolvido que
tem abençoado famílias de nossa cidade
• Orar pelos ministérios da igreja e seus líderes.
• Por avivamento na oração e na evangelização para que a igreja
seja cada vez mais relevante em cada cidade em que alcançamos.
“Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam
alto como águias; correm e não ficam exaustos, andam e não se
cansam.”
Isaías 40.31

Compartilhar com as Crianças
1. Você já brincou de tiro ao alvo? Como foi?
2. Você fica feliz quando acerta o alvo? Nós também precisamos sempre acertar na nossa vida, quando pecamos é como se
tivéssemos errado o alvo.
3. Acertar o alvo também é ajudar as pessoas. E ajudar é falar
do amor de Jesus. Você já falou de Jesus e das histórias bíblicas para os seus amigos? Como foi?

