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

SOMOS FLECHAS

Por Robson Valentin

PAIS QUE ENVIAM

Texto Bíblico
Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração.
Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando
estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Deuteronômio 6.6-7
Este texto precioso vem depois do momento em que Moisés lembra o
povo dos mandamentos que haviam recebido de Deus e sobre a aliança que eles tinham feito. Ele fala ao povo sobre a importância de seguir estes mandamentos e sobre as consequências e benefícios disto.
No texto que destacamos acima percebemos uma orientação muito preciosa também, que devemos ensinar nossos filhos sobre estes
mandamentos “com persistência”, para que eles possam orientar suas
vidas e desfrutar também das bênçãos de Deus.

Compartilhando
1. Em vários textos da Bíblia encontramos advertências sobre a
importância dos mandamentos e orientações que estão escritos
nela. Neste texto Moisés reforça a necessidade de também orientarmos nossos filhos sobre isso. Compartilhe com o Pequeno Grupo porque estes mandamentos são tão importantes.
2. Também no texto percebemos que a responsabilidade de orientar os filhos é dos pais. Compartilhe sua opinião sobre esta responsabilidade e como isso tem acontecido em sua família.
3. Este texto e vários outros na Bíblia, apontam para necessidade
de haver um bom relacionamento entre pais e filhos. Compartilhe com o Pequeno Grupo como tem sido o seu relacionamento com seus pais ou seus filhos e quais são os pontos que você
precisa melhorar.

Tempo de Orar
• Orem pedindo que Deus nos capacite como pais ou como filhos
para obedecer a Seus mandamentos.
• Orem para que possamos melhorar nossos relacionamentos familiares orientados pelos mandamentos Bíblicos.
• Orem pelos pedidos uns dos outros.

Compartilhar com as Crianças
1. Este domingo foi Dia dos Pais, fale para o grupo o que você
mais gosta no seu pai?
2. Se você fosse pai do seu pai, qual o conselho que você daria para ele?
3. Se você pudesse fazer algo com seu pai que nunca fez, o que
seria isto?

