ROTEIRO DE PGM
29/08 a 04 de Setembro de 2021

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

SOMOS FLECHAS

Disposição no Cumprimento do Propósito

Texto Bíblico
Então ouvi a voz do Senhor, conclamando: “Quem enviarei? Quem irá
por nós?” E eu respondi: “Eis-me aqui. Envia-me! Isaías 6.8
O versículo lido faz parte do relato da visão que o profeta Isaías teve
e da experiência sobrenatural com o Senhor e seus serafins. Este episódio também nos apresenta a percepção do profeta a respeito de si
mesmo e de sua pecaminosidade, mas também revela uma disposição em ser resposta para o seu povo em tempos de crise, e de compromisso com seu propósito de ser usado por Deus.
Os dias não eram fáceis e a mensagem que Deus entregou para que
Isaías falasse ao povo não seria agradável aos ouvintes, mas o propósito do profeta era a vontade de Deus, e não a circunstância.
Sua vida tem dado evidência de seu compromisso com o propósito
estabelecido pelo Senhor?

Compartilhando
1. “Então ouvi a voz do Senhor...”. No início do versículo lido Isaías
conta que durante a visão que teve, ouviu a voz de Deus com
uma pergunta que exigia uma resposta imediata. Você entende
ser possível “ouvir ao Senhor” mesmo em meio aos muitos ruídos
propostos por uma sociedade cada vez mais distante de Deus?
Compartilhe com o grupo como Deus tem falado com você.
2. “Quem irá por nós?” O pronome “nós” garante a participação
de mais de uma pessoa no cumprimento do objetivo proposto
pelo Senhor. Ou seja, o profeta não estaria sozinho em seu desafio. Você crê que Deus ainda concede o privilégio da parceria
humana na execução de Seus planos? Você conhece seu papel
como coparticipante na obra do Senhor, em sua geração? Comente.
3. “Eis-me aqui. Envia-me!” Isaías se mostrou disponível e disposto em cumprir seu propósito como homem de Deus. E sua reposta nos mostra que é possível corresponder ao chamado do Senhor. Deus tem te chamado para algo específico? Qual tem sido
sua resposta? Qual o próximo passo a ser dado?

Tempo de Orar
• Orem para que tenhamos sensibilidade para ouvir a voz do Senhor e ousadia para cumprir o que Ele nos disser.
• Orem para que nossa juventude seja usada por Deus na transformação de nossa sociedade.
• Orem pelos pedidos uns dos outros.

Compartilhar com as Crianças
1. Você já tentou prestar atenção em alguma coisa com um
barulho muito forte ou chato por perto? Por exemplo, tentar
assistir seu filme favorito com alguém cortando a grama do
lado de fora.
2. Uma pergunta que sempre fazem para crianças como vocês
é: O que você quer ser quando crescer? Você já pensou em ser
um pastor ou missionário ou missionária? Como você imagina que poderia ser isto?
3. Você sabia que podemos ser usados por Deus mesmo sem
sermos pastores ou missionárias? Por exemplo: convidar pessoas para vir ao PGM é servir a Deus. Você já fez algo assim?
Como foi?

