Roteiro de PGM
18 a 24 de Março de 2018

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

Perdão na Família
Por Silvanir Silva

COMEÇANDO NOSSO ENCONTRO (10 min)
ORE POR NOSSO ENCONTRO: Vamos iniciar nosso encontro orando
ao Senhor, para que Ele fale conosco, e agradecendo pela família que
nos recebe.

Igreja Batista do Bacacheri
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TEMPO DE LOUVOR (10 min):
“Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração
transformado Coração que é inspirado por Jesus...”.
Quando somos regenerados e perdoados, podemos experimentar a
verdadeira adoração. Vamos louvar ao nosso Deus!
TEMPO DA PALAVRA (25 min):
Os lares, onde as famílias convivem, deveriam ser o lugar mais seguro,
mas muitas vezes é o lugar que mais deixam marcas ruins na vida
das pessoas, simplesmente porque não existe família perfeita. Não
temos pais perfeitos, não somos perfeitos, não nos casamos com
pessoas perfeitas, não temos filhos perfeitos. Temos queixas uns dos
outros, decepcionamos uns aos outros. Por isso, não há casamento
saudável, nem família saudável sem o exercício do perdão. A família
deve ser o lugar onde o perdão é exercido de maneira contínua,
quando entendemos que as misericórdias de Deus se renovam sobre
nossas vidas todos os dias, devemos ser misericordiosos, perdoando,
principalmente, a nossa família.
Texto Bíblico: Mateus 18:32-35
32 “Então o senhor chamou o servo e disse: ‘Servo mau, cancelei toda
a sua dívida porque você me implorou. 33 Você não devia ter tido
misericórdia do seu conservo como eu tive de você?’ 34 Irado, seu
senhor entregou-o aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia.
35 “Assim também fará meu Pai celestial a vocês se cada um de vocês
não perdoar de coração a seu irmão”.

Igreja Batista do Bacacheri

COMPARTILHANDO
1. Como você lida com o perdão? Seja oferecendo ou recebendo.
2. Uma das piores formas de escravidão é viver sobre o jugo de um
passado marcado por lembranças traumáticas. Compartilhe uma
experiência familiar onde o perdão foi fundamental para que houvesse
paz.
3. Relendo o texto bíblico, no verso 35 Jesus fala sobre “perdoar de
coração”. Como podemos aplicar isso em nosso relacionamento
familiar?
4. Todos temos uma dívida impagável, que é produzida pelo pecado
em nós. Você já reconheceu o perdão de Deus, em Jesus Cristo, para
sua vida? Como esse perdão influencia sua maneira de viver?
O perdão é vital para nossa saúde emocional e sobrevivência espiritual.
Sem perdão a família se torna uma arena de conflitos e um reduto de
mágoas. Sem perdão a família adoece. O perdão é a assepsia da alma,
a faxina da mente e a alforria do coração. Quem não perdoa não tem
paz na alma, nem comunhão com Deus. A mágoa é um veneno que
intoxica e mata, guardar mágoa no coração é autodestrutivo.
Busque continuamente em Deus a comunhão e o perdão que gera paz
e vida!
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TEMPO DE ORAR. Compartilhar e orar (25 min):
A oração é a arma de todo cristão, por isso, nunca deixe de orar, façamos
isso agora, vamos investir um tempo precioso em oração.
- Oremos pelos nossos pedidos, uns pelos outros;
- Oremos pelas famílias da nossa Igreja;
- Pelo espetáculo Pazcoa Cidade.

