ROTEIRO DE PGM
31 de Outubro a 06 de Novembro de 2021

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

AMOR É MOVIMENTO

Por que alguém precisa ser salvo?

Texto Bíblico
Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Mas,
pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo
Jesus, que os salva. Romanos 3.23-24
Neste tempo de lutas em que temos vivido como humanidade, não
somente por causa da pandemia, muitos tem buscado ajuda e consolo
em Deus. Talvez você conheça algumas pessoas assim ou até alguns
tenham procurado você pedindo ajuda para se aproximar de Deus.
Desde que o primeiro casal foi expulso da presença de Deus, depois
da desobediência no jardim do Éden, vivemos no que chamamos de
“condenação eterna”, e esta separação sempre nos traz sofrimento
pois fomos criados para ter comunhão com nosso Deus.
Mas Deus tem um plano de redenção para todos nós e podemos encontrá-lo na Bíblia. E é sobre isto que o Apóstolo Paulo trata no versículo que lemos: todos pecamos e estamos afastados de Deus, porém através de Jesus Ele pode nos salvar, sem exigir nada em troca,
Aleluia!

Compartilhando
1. Como a maioria das pessoas que você conhece reagiriam
diante desta afirmação: Todos pecaram e estão afastados da
presença gloriosa de Deus? Compartilhe com o grupo sua
experiência em relação a isto.
2.Compartilhe com o grupo como você tem reagido quando alguém que ainda não conhece a Cristo vem te pedir ajuda. Você
tem compartilhado sobre a salvação que temos por meio de
Jesus?
3.Nesta semana você poderá retirar um Kit na igreja para apoiá-lo em convidar pessoas para estar conosco na igreja ou no seu
Pequeno Grupo. Compartilhe com o grupo quais as formas
possíveis de compartilhar sobre Jesus para as pessoas que
você conhece.

Tempo de Orar
• Orem pelas pessoas que o grupo conhece e precisam ouvir a
mensagem de salvação através de Jesus;
• Orem para que mais convidados participem dos Pequenos Grupos;
• Orem pelos pedidos de cada um do Pequeno Grupo.

Compartilhando com as Crianças
1. Você sabia que por causa da desobediência de Adão e Eva, todas as pessoas já nascem pecadoras? Isto nos mostra que a desobediência sempre trará consequências. Você entende o que quer
dizer esta afirmação?
2. A Bíblia nos ensina que quando reconhecemos que Jesus é nosso único Senhor e Salvador, e paramos de fazer as coisas que deixam Deus triste, Ele nos perdoa e nos dá a vida eterna. Você já
tomou a decisão de fazer seu melhor para ser parecido com Jesus? Existe alguma coisa que você sabe que precisa melhorar?
3. Infelizmente muitas pessoas não conhecem Jesus como nós conhecemos. E por isso nós temos uma obrigação e um privilégio
muito grande: contar para todos os nossos amigos, primos, colegas de escola, quem é Jesus. Você já falou de Jesus para alguém?
Compartilhe com o grupo como foi.

