Roteiro de PGM
03 a 09 de Junho de 2018

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

Movidos pela Graça
Por Wellington Martins

COMEÇANDO NOSSO ENCONTRO (5 min)
Compartilhando milagres
Temos em nossos PGMs muitos testemunhos de bênçãos e milagres
do Senhor sobre nós. Comece o encontro compartilhando algo
especial que você viveu nessa última semana que foi bênção/milagre
de Deus em sua vida ou em sua família.
Ore por nosso encontro
Vamos orar agradecendo ao Pai celestial por seu grande amor
por nós. Vamos também pedir Suas ricas bênçãos sobre a
família que nos recebe e por nosso encontro de hoje.

Igreja Batista do Bacacheri
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TEMPO DE LOUVOR (10 min)
“Como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam
boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias,
que proclamam salvação, que dizem a Sião: “O seu Deus reina!”
(Isaías 52.7)
Podemos anunciar a salvação do Senhor através de nossas canções.
Louvemos ao Deus que reina soberano sobre nós!

TEMPO DA PALAVRA (25 min)
Tempo de nos reunirmos como PGM Par (homens e mulheres).
Compartilhe: Em sua vida pessoal, qual foi a maior graça que você
já recebeu de Deus? (... além da salvação)
Texto Bíblico: 2 Coríntios 4.15
Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, que está
alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que
transbordem as ações de graças para a glória de Deus.
Sabemos que a maior graça de Deus sobre toda a humanidade,
foi ter enviado Jesus para morrer na cruz por nossos pecados e
dar a oportunidade de nos reconciliarmos com Deus, pois todos
nós somos pecadores (Romanos 3.23). Mas ser alcançado
por essa maravilhosa graça precisa nos mover a fazer algo, a
agir. Vamos, à luz desse verso que lemos em 2 Coríntios 4.15,
entender o que devemos fazer.

Igreja Batista do Bacacheri

Compartilhando
1. Dê sua opinião sobre: “As pessoas com quem você convive têm
demonstrado conhecer a graça de Deus? Quais evidências
demonstram sua resposta?
2.O texto afirma que a graça que está alcançando as pessoas gera
uma ação. Que ação é essa e como você tem manifestado essa
ação em sua vida?
3.Na ação de sermos missionários, mensageiros da graça de Deus,
podemos nos envolver de várias maneiras. Compartilhe o que
você, individualmente, tem feito para o trabalho missionário?
O texto finaliza dizendo que Deus é glorificado através de nossas
ações intencionais de graça na vida das pessoas. Nós existimos
com o propósito de glorificar a Deus e nos realizamos como seres
humanos cumprindo a missão dada por Jesus. A salvação em
Jesus é a graça que nos move em direção às pessoas e em
direção à Ele. Se você ainda não experimentou essa maravilhosa
graça, faça isso agora mesmo, fazendo uma oração de entrega da
sua vida a Jesus, dizendo: “Senhor Jesus, obrigado por Sua
graça manifesta na cruz do Calvário. Reconheço que sou pecador
e que preciso do Teu perdão. Eu entrego minha vida a Ti e o
aceito como meu Senhor e como meu Salvador. Oro ao Pai
em Teu nome Jesus. Amém!”
TEMPO DE ORAR (25 min)
•Por todos os nossos missionários, que são mensageiros da graça
de Deus;
•O Frutificar está se aproximando, e será um tempo precioso para
todos nós da IBB. Ore para que Deus abençoe todo o planejamento
deste congresso especial;
•Oremos pelos pedidos uns dos outros.
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