Roteiro de PGM

25 de junho a 1 de julho de 2017
Seja bem-vindo ao nosso PGM!
Esse é um espaço de crescimento e comunhão.

Propósito Eu + 1
Por Silvanir Silva

COMEÇANDO NOSSO ENCONTRO (5 min)
Vamos orar pelo nosso encontro de hoje, pela família que nos
recebe, e pelos nossos visitantes.

TEMPO DE LOUVOR (10 min)
“Sê exaltado, Senhor, na tua força! Cantaremos e louvaremos o
teu poder”. (Salmo 21.13) - Vamos fazer como o Salmista, cantar
louvores e exaltar os grandes feitos e o poder do nosso Deus.

TEMPO DA PALAVRA (25 min)
Texto: Rm. 12.1-2
1
Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam
em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus; este é o culto racional de
vocês. 2 Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
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Jo. 13.34-35
34
Um novo mandamento dou a vocês: Amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros.
35
Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se
vocês se amarem uns aos outros.
Compartilhando
O Senhor Jesus veio ao mundo com o propósito bem definido, resgatar toda a humanidade do pecado. Como temos
vivido nossos dias nesta terra? Temos clareza do nosso propósito de vida?
Interessante pensar na maneira como o apóstolo Paulo chama
a atenção dos irmãos. Ele está falando de um ato voluntário,
algo que vem de dentro para fora, se oferecer (apresentar),
não é uma obrigação, ou algo imposto, é um ato, uma decisão pessoal de se dar. A palavra oferecer (dar-se, dedicar-se)
implica que esse ato, como o voto de casamento, é uma promessa de entrega total.
1. O texto de Romanos, diz “não se amoldem ao padrão deste
mundo”. Na sua opinião qual é o padrão ou modelo de comportamento deste mundo?
2. Que tipos de sacrifícios nós podemos oferecer a Deus hoje?
3. Como podemos expressar o amor uns pelos outros, diante
de um mundo com tanta maldade e injustiça?
4. Você entende qual é o propósito de Deus para sua vida?
Comente sobre isso.
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Todas as pessoas foram criadas com um propósito, porém
precisam aproximar-se de Deus para entender qual é o seu
propósito. Somente em Deus encontra-se o real sentido para
vida. Jesus Cristo se entregou por nós, um ato voluntário que
partiu dEle, “se deu por nós”, morrendo na cruz para nos salvar. Um ato de amor incondicional com um propósito bem
definido. Mesmo ainda nós sendo pecadores Ele “se entregou
por nós”. Por isso temos vida através desse amor, que foi derramado sobre nós, somos agentes da esperança, temos propósito de vida, carregamos em nós a mensagem da reconciliação entre Deus e os homens.

TEMPO DE ORAR (10 min)
“E, levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu, e foi para um lugar deserto, e ali orava.” (Marcos 1.35)

O Senhor Jesus nos mostrou como fazer. Cabe a cada um de
nós decidir utilizar essa arma poderosa que recebemos do Senhor que é a oração, e nos colocar em posição de batalha.
O Senhor está atento ao nosso clamor, por isso, vamos buscar
a face dEle em oração nesse momento.
Motivos de Oração
Vamos interceder pelas famílias da IBB, pelos casais, pelos
relacionamentos entre pais e filhos.
Vamos orar uns pelos outros, e também interceder por necessidades de outras pessoas que tem algum vínculo com alguém do pequeno grupo, todas são alvos do amor de Deus.
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