ROTEIRO DE PGM
22 a 28 de Agosto de 2021

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

Min. Fidelis

Deus te chamou para ser flecha, Ele irá suprir suas
necessidades para você cumprir seu propósito.
Texto Bíblico
O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as
suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Filipenses 4.19
Na afirmação “O meu Deus Suprirá todas as necessidades”, o apóstolo
Paulo sabia o exato significado disto, pois experimentou em sua vida.
Anteriormente ele afirma no versículo 12 “Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura” debaixo deste cuidado, ou seja, não
eram a escassez ou a abundância que determinavam o cumprimento
de seu chamado para ser flecha. E o exemplo do apóstolo nos mostra
que o cumprimento de nossa missão está relacionado à convicção e
não a circunstâncias. Ter a convicção de que nosso Deus é provedor
e cuidadoso, deve nos impulsionar a seguir o Seu propósito para as
nossas vidas. Em Cristo somos flechas!

Compartilhando
1. Compartilhe com o grupo uma situação em que você sentiu o
cuidado de Deus em sua vida, onde percebeu o amor do Pai.
2. Em 1 Pedro 4.10 lemos: Cada um exerça o dom que recebeu
para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus
em suas múltiplas formas. Sempre há muito a fazer na obra de
Deus. O que falta para exercer nosso chamado?
3. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem
de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os sofrimentos pelo evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das
nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça.
Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos.
2 Timóteo 1.8-9. Se cremos e experimentamos em nossas vidas
o poder transformador do Evangelho, temos o dever de espalhar
esta Boa Nova. Como você tem feito isto? Qual a sua maior dificuldade?

Tempo de Orar
• Por um mover do Espírito de Deus sobre nós nos fortalecendo
e impulsionando para o alvo de falar do amor de Jesus Cristo.
• Pela retomada de todas as atividades presenciais e um reavivamento da participação do povo de Deus nisto.
• Pelo povo do Afeganistão e nossos missionários naquele lugar.

Compartilhar com as Crianças
1. Nossos pais têm a função de cuidar de nós e nos proteger,
alguma vez você sentiu que Deus mesmo cuidou de você em
alguma situação?
2. A Bíblia fala que todos nós recebemos de Deus dons que
nos capacitam para a obra dEle. Se você pudesse escolher, em
qual ministério gostaria de exercer seu dom?
3. Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, Ele não se envergonhou de pagar o preço por isto, e nós não podemos ter
vergonha de falar do Seu amor. Como você acha que, mesmo
sendo criança, pode falar do amor de Jesus?

