Roteiro de PGM
11 a 17 de Março de 2018

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

Vivendo em Esperança
Por Wellington Martins

COMEÇANDO NOSSO ENCONTRO (5 min)
ORE PELO BRASIL: Você já se deu conta da quantidade de pessoas
que vive nas ruas das grandes e pequenas cidades? São homens e
mulheres, às vezes famílias inteiras, que sobrevivem de maneira subhumana. Como igreja de Cristo temos uma responsabilidade muito
grande. Ore agora por essas pessoas, pois, como nós, são também
carentes da graça e da misericórdia de Deus. Ore para que como Igreja
de Cristo, possamos ser a resposta aos problemas da nossa nação.
ORE POR NOSSO ENCONTRO: É maravilhoso estar entre amigos
e irmãos, e esta é mais uma oportunidade de celebramos juntos a
esperança que temos em Jesus. Oremos agora por nosso encontro,
por nossos convidados e pela família que nos recebe.

Igreja Batista do Bacacheri
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TEMPO DE LOUVOR (10 minutos): “Ó Deus, Tu é o meu Deus, eu Te
busco intensamente; a minha alma tem sede de Ti!”
(Salmo 63.1a)
Vamos louvar ao Senhor, o Deus da nossa esperança!
TEMPO DA PALAVRA (25 minutos):
Tempo de nos reunir como PGM Par (homens e mulheres).
Compartilhe: Cite algo, ou alguma situação, que normalmente gera
ansiedade em seu coração.
Texto Bíblico:
Romanos 5.1-5
1 Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso
Senhor Jesus Cristo, 2 por meio de quem obtivemos acesso pela fé a
esta graça na qual agora estamos firmes; e nos gloriamos na esperança
da glória de Deus. 3 Não só isso, mas também nos gloriamos nas
tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança; 4
a perseverança, um caráter aprovado; e o caráter aprovado, esperança.
5 E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor
em nossos corações, por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu.
A vida é repleta de fatos e situações que, frequentemente, nos levam
a experimentar sentimentos extremos. A ansiedade é um desses
sentimentos que por vezes nos afeta e nos deixa, até certo ponto,
desorientados. A ideia é que hoje possamos discutir e aprender juntos
como combater esse sentimento.

Igreja Batista do Bacacheri

COMPARTILHANDO
1. O que significa esperança pra você e como ela pode afetar os seus
sentimentos?
2. Lemos no texto de Romanos 5, verso 3, que fala de nos gloriarmos em
nossas tribulações, ou seja, em situações muito difíceis que enfrentamos.
Compartilhe uma experiência onde você precisou aprender a superar
as tribulações de maneira positiva.
3. Ainda extraindo lições do texto que lemos, quais são as características
que devemos desenvolver para experimentar uma vida de esperança?
Somente pela nossa fé em Deus, através de Cristo Jesus, podemos
desenvolver uma vida de esperança verdadeira, pois conseguiremos
olhar para além das circunstâncias adversas da vida, sabendo que o
nosso Pai Celestial tem preparado um lugar especial para cada um dos
seus filhos, aqueles que confessaram e creram em Jesus Cristo como
Senhor e Salvador. Se você ainda não tem a convicção dessa esperança
em Jesus, não perca tempo, faça isso agora mesmo, repetindo com fé
essa oração de entrega:
“Senhor Jesus, reconheço minhas falhas e pecados; reconheço e
aceito pela fé o seu sacrifício na cruz, e creio que o Senhor ressuscitou
e vive e reina eternamente. Toma a minha vida em Tuas mãos e seja
meu Senhor e meu Salvador. Em Teu nome Jesus que eu oro. Amém!”
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TEMPO DE ORAR (25 min) Compartilhar e orar:
- Para que estejamos cada vez mais firmados no Senhor, que é a nossa
esperança;
- Pelos pedidos uns dos outros;
- Pelo espetáculo Pazcoa Cidade.

