06 a 12 de Junho de 2021

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

O QUE NOS FAZ UM

Por Marcio Tunala

O FLORESCER DA ESPERANÇA
Texto Bíblico
Mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras,
mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral nem bois nos estábulos,
ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha
salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força; Ele faz os meus pés
como os do cervo; faz-me andar em lugares altos. Habacuque 3.17-19
Diante dos dias que estamos vivendo alguns textos bíblicos saltam
aos olhos e nos encorajam profundamente. Com a oração de Habacuque, que lemos neste texto, temos um desafio para o tempo de
pandemia. Não importa o que pudesse acontecer, ou quais seriam
as circunstâncias, o profeta declara, em exercício de fé, semelhante
ao texto de Hebreus 10.38 que o justo viveria pela fé, e que ele se
alegraria no Senhor, exultaria no Deus da sua salvação.
O nosso Deus fala conosco das mais variadas formas. O nosso Deus
é real para nós e é real em nós. Devemos buscá-Lo a cada dia. A Bíblia é nossa grande fonte de ensinamento e é através dela que encontramos textos que nos fortalecem em momentos de dificuldades.

Compartilhando
1. Como você acredita que a Igreja de Cristo pode agir com relevância em um tempo de lutas e desafios como os que vivemos
hoje?
2. O texto de Hebreus 10.38 nos fala sobre a forma que deveríamos viver e nos comportar. Que tipo de fé em Deus seus amigos
e parentes observam em sua vida?
3. O profeta Habacuque enche o seu coração de esperança. Ele
tem um sentimento de admiração pelo Senhor e reconhece a sua
própria fragilidade. Como você pode honrar a Deus neste tempo
de pandemia através da fé registrada em Habacuque?
4. Também observamos que Habacuque nos fala que devemos
confiar em Deus em qualquer tempo, não importando as circunstâncias. De que forma você consegue expressar esperança em
um tempo desafiador como este em que estamos vivendo?

Tempo de Orar
Podemos confiar nas verdades contidas na Bíblia, que é o nosso código e regra de fé e prática. A Palavra de Deus nos ensina
a orar uns pelos outros.
• Vamos continuar orando em favor das pessoas que se encontram doentes e desanimadas;
• Vamos pedir a Deus que as abençoe e renove as suas forças;
• Vamos também investir tempo em agradecer.
Orem continuamente. Dêem graças em todas as circunstâncias,
pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não
apaguem o Espírito. Vamos apresentar nossos pedidos ao único
e verdadeiro Deus.
I Tessalonicenses 5.17-19

Compartilhar com as Crianças
1. A Bíblia nos fala que devemos viver seguindo os exemplos
de Jesus. Conte para os amigos do grupo se você tem seguido o exemplo Dele.
2. Muitas pessoas estão ficando doentes e elas precisam de ajuda para continuar confiando que Deus sempre cuida da gente. Você tem orado pelos seus amigos que ficaram doentes
ou que tenham alguém da família que ficou? Contem para os
outros quem são eles.
3. A Bíblia fala que não precisamos ter medo das coisas ruins
que podem acontecer com a gente, porque Deus sempre cuida de nós. Conte para o grupo se você acredita que Deus cuida dos que confiam Nele. Se alguém está com dúvidas sobre
isso, orem juntos sobre isso.

