Roteiro de PGM
25 a 31 de Março de 2018

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

Anunciando a Páscoa
Por Wellington Martins

COMEÇANDO NOSSO ENCONTRO (5 min)
ORE PELA IBB: Como é bom participar do Corpo de Cristo, representado
pela nossa amada Igreja. Somos gratos a Deus pela IBB e por podermos
servir, abençoar e sermos abençoados pela nossa família espiritual. Ore
por nossos pastores e por todos os ministérios que desenvolvemos.
Ore em especial pelo ministério de Compaixão e Justiça, desenvolvido
pela ABC VIDA. São muitos os projetos e muitos os desafios que temos
para continuarmos abençoando a comunidade em que vivemos.
ORE POR NOSSO ENCONTRO: Estamos às vésperas da Páscoa,
uma maravilhosa festa onde relembramos o sacrifício de Jesus por
nós. Quem você trará para assistir ao espetáculo Pázcoa Cidade? Ore
para tenhamos muitos convidados e, para que seja um tempo onde a
mensagem do amor de Jesus por nós toque nos corações dos que a
ouvirão. Oremos também por nosso encontro e pela família que nos
recebe.

Igreja Batista do Bacacheri
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TEMPO DE LOUVOR (10 min):
“Como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos!”
(Salmo 128.1)
Somos felizes por amar e temer ao Senhor. Cantemos louvores ao
nosso grande Deus!
TEMPO DA PALAVRA (25 min):
Tempo de nos reunir como PGM Par (homens e mulheres).
Compartilhe como sua família comemorava a páscoa em sua infância.
Texto Bíblico:
Lucas 19.36-38
36

Enquanto ele (Jesus) prosseguia (para Jerusalém), o povo estendia
seus mantos pelo caminho. 37 Quando ele já estava perto da descida do
monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar
a Deus alegremente e em alta voz, por todos os milagres que tinham
visto. Exclamavam: 38 ”Bendito é o rei que vem em nome do
Senhor. Paz no céu e glória nas alturas!”
Jesus veio ao mundo como prova do amor de Deus Pai (João 3.16)
e cumpriu a pesada missão de pagar o preço pelo pecado de toda
a humanidade. A Páscoa nos relembra dessa maravilhosa história de
amor e redenção.

Igreja Batista do Bacacheri

COMPARTILHANDO
1. Como você está preparando a comemoração da Páscoa com sua
família?
2. O texto que lemos fala da chegada de Jesus em Jerusalém, pouco
antes de sua crucificação, e que o povo todo louvava a Deus. Em sua
opinião, se ali o povo reconhecia Jesus como enviado de Deus, por
que o crucificaram?
3. Mais do que a morte, a Páscoa nos relembra a ressurreição de Jesus,
e isso nos garante que servimos a um Jesus vivo! Aleluia!! Qual a
importância de falarmos desse Jesus aos nossos amigos e parentes?
Anunciar a mensagem da Páscoa é promover a oportunidade de
esperança para todos aqueles que ainda vivem sem a presença eterna
de Jesus. Não deixe passar nenhuma oportunidade de falar de Jesus
para as pessoas ao seu redor, principalmente seus familiares e amigos.
Convide-os para o Pázcoa Cidade (29, 30 e 31/03 e 01/04), um incrível
espetáculo que contará essa maravilhosa história de amor e redenção.
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TEMPO DE ORAR. Compartilhar e orar (25 min):
- Para que nesta Páscoa a mensagem do amor de Deus em Jesus
alcance muitos corações;
- Pelos pedidos uns dos outros.

