ROTEIRO DE PGM
25 a 31 de Outubro de 2020

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

Por Luis Cristovão

UMA IGREJA VIVA

LEGADO DE FÉ PARA AS FUTURAS GERAÇÕES
Texto Bíblico
“Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das
quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque
desde criança você conhece as Sagradas Letras, que são capazes
de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus”
(2 Timóteo 3.14-15)
“Timóteo recebeu um legado precioso, nele habitava uma fé genuína transmitida por sua avó Loide e por sua mãe Eunice.”
(2 Timóteo 1.5)
As sementes que hoje plantamos no coração dos nossos filhos
(Provérbios 22.6), não apenas darão frutos, mas também serão
reconhecidas pelas pessoas e servirão de exemplos a serem seguidos pelas próximas gerações. (Hebreus 13.7)

Compartilhando
1. De acordo com Deuteronômio 6.6-7 aprendemos que precisamos ensinar com persistência a Palavra de Deus aos nossos filhos.
Compartilhe quais as suas experiências de ensino e de aprendizado da Palavra do Senhor.
2. Timóteo se tornou um grande evangelista e deixou um grande
legado de fé, e por intermédio dele muitas pessoas foram salvas.
Qual o legado que você quer deixar para a sua descendência?
3. Se não cuidamos bem da nossa família, estamos negando a nossa fé (1 Timóteo 5.8). Paulo lembrou a Timóteo que ele precisava
dar continuidade àquilo que ele recebeu em seu lar. Que tipo de
exemplo de vida pode influenciar uma descendência piedosa?

Tempo de Orar
1. Ore por sua descendência, para que permaneça na presença de
Jesus e seja uma benção para as outras pessoas.
2. Ore por sua caminhada cristã, porque mais importante do que
começar bem a vida cristã, é terminá-la na presença do Senhor
sabendo que deixará um legado de fé para as futuras gerações.
3. Agradeça e suplique ao Senhor por sua família.
4. Compartilhe seus pedidos de oração.

Compartilhar com as Crianças
1. Estudar pode ser muito divertido, estudar a Bíblia e suas histórias mais ainda. Qual a forma que você mais gosta de aprender de Deus e de Jesus Cristo?
2. Quando você crescer você provavelmente terá filhos, talvez
isto esteja distante para você, mas conte para todos como você
pretende ensinar seus filhos sobre o amor de Deus.
3. Garanto que você gosta de desenhar não é mesmo? Que tal
lembrar uma história bíblica, desenhar algumas cenas em folhas e dar de presente pra um amigo ou amiga?

