Roteiro de PGM
01 a 07 de Abril de 2018

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

Fé e Vida Eterna
Por Wellington Martins

COMEÇANDO NOSSO ENCONTRO (5 min)
ORE PELO BRASIL: Estamos chegando cada vez mais perto das
eleições deste ano. Vamos orar para que nós, povo brasileiro, tenhamos
sabedoria no momento de escolher aqueles que vão nos liderar e tomar
decisões que impactarão toda a nossa nação.
ORE POR NOSSO ENCONTRO: Estar semanalmente juntos é
verdadeiramente algo muito especial. Vamos agradecer ao Senhor por
nosso PGM e pedir uma bênção especial pela família que nos recebe.

Igreja Batista do Bacacheri
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TEMPO DE LOUVOR (10 min):
“Dêem graças ao Senhor porque Ele é bom; o seu amor dirá para
sempre.” (Salmo 118.1)
O amor de Deus é eterno e nos alcança em Cristo Jesus. Vamos louvar
juntos ao nosso Deus.
TEMPO DA PALAVRA (25 min):
Tempo de nos reunir como PGM Par (homens e mulheres).
Compartilhe: Você acredita na eternidade?
Texto Bíblico:
João 3.16-18
“Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho Unigênito,
para que todo o que nEle crer não pereça, mas tenha a vida eterna. 17
Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo,
mas para que este fosse salvo por meio dEle. 18 Quem nEle crê não
é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no
nome do Filho Unigênito de Deus. [...]”
16

Comemoramos a Páscoa, um memorial que nos anima pela fé na
ressurreição de Jesus Cristo, nosso salvador. Nos fortalece saber que
cremos num Deus vivo e na esperança de vivermos eternamente com
Ele nos céus.

Igreja Batista do Bacacheri

COMPARTILHANDO
1. Como você encara a realidade da fragilidade da vida e que, a qualquer
momento, pode morrer?
2. Esse texto que lemos é um dos mais especiais da Bíblia, pois revela o
desejo de Deus em salvar a todos, e nos prova o Seu grande amor por
nós. De acordo como o texto, como o crer na morte e na ressurreição
de Jesus afeta nossa eternidade?
3. Nossa fé em Jesus nos leva a tomar a decisão de convidá-Lo para ser
nosso Senhor e salvador. Essa decisão deve também afetar nossa vida
terrena. Compartilhe como a esperança de vida eterna influencia seu
relacionamento com as coisas e com as pessoas ao seu redor.
Se você ainda não tomou a decisão de reconhecer Jesus como seu
Senhor e salvador, faça isso agora mesmo. Se é esse seu desejo, junto
com o seu PGM, faça uma breve oração, mas lembre-se: não é o mero
fato de fazer a oração que te garante a salvação, mas sua fé verdadeira.
Diga assim:
“Deus, sei que tenho pecado contra Ti e sou merecedor da condenação
eterna. Mas agora quero reconhecer que creio em Jesus Cristo, Teu
Filho Unigênito, e que Ele pagou o preço pelo meu castigo e me deu
liberdade. Eu abandono agora minha vida de pecado e coloco minha
confiança somente em Jesus. Obrigado por seu maravilhoso amor e
perdão. Amém!”
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TEMPO DE ORAR Compartilhar e orar (25 min):
Motivos de oração:
- Ore para que a mensagem de Jesus alcance o máximo de pessoas
possíveis, começando por aquelas que estão bem perto de nós;
- Ore pelas famílias do PGM;
- Ore pelos pedidos uns dos outros.

