Roteiro de PGM

31 de Dezembro a 06 de Janeiro de 2018

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

Começo e recomeço
Por Marcio Tunala
COMEÇANDO NOSSO ENCONTRO (10 min)
O início do ano é sempre um tempo oportuno para reavaliarmos
nossa vida, neste tempo, podemos olhar para trás e observar se nossa
caminhada tem sido próspera. Quando pensamos em prosperidade,
temos uma tendência em reduzirmos o termo a ganhos materiais,
mas prosperidade é algo muito mais amplo e necessário para uma
vida saudável, principalmente a prosperidade espiritual, aquela que
traz crescimento e maturidade através do caminhar com Deus.
Quando observamos alguns personagens bíblicos, enxergamos os
começos e recomeços em suas vidas, em especial Jonas, que nos traz
um exemplo de recomeço segundo a vontade de Deus, mesmo que isso
tenha acontecido depois de tanto sofrimento, neste caso desnecessário,
por pura teimosia. Como está o seu coração com relação a ouvir o
direcionamento de Deus? O que Ele deseja para sua vida? Hoje é tempo
de ouvir a voz do Senhor e seguir o Seu direcionamento, provando da
prosperidade que é sempre presente e certa na Sua vontade.
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TEMPO DE LOUVOR (10 min)
Neemias 12.27
“Por ocasião da dedicação dos muros de Jerusalém, os levitas
foram procurados e trazidos de onde moravam para Jerusalém para
celebrarem a dedicação alegremente, com cânticos e ações de graças,
ao som de címbalos, harpas e liras.”
Vamos alegremente celebrar ao Senhor o novo ano que se inicia.

TEMPO DE MULTIPLICAR (10 min)
Timóteo 2.3-4
“Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja
que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento
da verdade”. Como você deseja ser usado na salvação de outras
pessoas em 2018?

TEMPO DA PALAVRA (25 MIN)
Texto Bíblico:Jonas 2.1-10
1
Dentro do peixe, Jonas orou ao SENHOR, o seu Deus. 2E disse: “Em
meu desespero clamei ao SENHOR, e ele me respondeu. Do ventre
da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. 3Jogaste-me
nas profundezas, no coração dos mares; correntezas formavam um
turbilhão ao meu redor; todas as tuas ondas e vagas passaram sobre
mim. 4Eu disse: Fui expulso da tua presença; contudo, olharei de novo
para o teu santo templo. 5As águas agitadas me envolveram, o abismo
me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. 6Afundei
até chegar aos fundamentos dos montes; à terra embaixo, cujas
trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida
de volta da sepultura, ó SENHOR meu Deus! 7”Quando a minha vida
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já se apagava, eu me lembrei de ti, SENHOR, e a minha oração subiu
a ti, ao teu santo templo. 8”Aqueles que acreditam em ídolos inúteis
desprezam a misericórdia. 9Mas eu, com um cântico de gratidão,
oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi cumprirei totalmente. A
salvação vem do SENHOR”. 10E o SENHOR deu ordens ao peixe, e ele
vomitou Jonas em terra firme.
Compartilhando
1. Jonas rejeitou a vontade de Deus desobedecendo-O. Em sua vida,
como você tem demonstrado que obedece a vontade de Deus?
2. Em sua história, você já teve a experiência de fugir da vontade de
Deus? Compartilhe.
3. O texto que lemos mostra a oração de Jonas. Qual o sentimento que
Jonas demonstra em sua oração? Você tem conseguido expressar a
Deus os sentimentos do seu próprio coração?
4. O erro afastou Jonas da presença de Deus. Você tem estado mais
afastado ou mais próximo de Deus? Como tem sido sua rotina de
relacionamento com Ele?

TEMPO DE ORAR (25 min)
Motivos de oração:
• Pelas famílias que estão viajando nesse período, pedindo
a proteção de Deus;
• Por nossos sonhos e planos para 2018, para que em todos
eles, reine a vontade soberana de Deus;
• Oremos pelos pedidos uns dos outros.
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