Roteiro de PGM
17 a 23 de Junho de 2018

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

Ações concretas de honra
Por Wellington Martins

COMEÇANDO NOSSO ENCONTRO (5 min)
Ore pela IBB
Nesse último domingo comemoramos o dia do Pastor, Ministros e
Obreiros na IBB. Deus tem nos abençoado com homens e mulheres,
escolhidos por Ele, para servir a igreja de Cristo que se reúne
conosco. Toda nossa família é impactada pela vida deles, desde os
bebezinhos no berçário até aos mais experientes na melhor idade.
Lembrem-se sempre de orar por seus líderes.
Ore por nosso encontro
É precioso estar entre pessoas queridas e amadas, que
também nos amam e nos apoiam. Nosso PGM é um lugar de
alcançar e acolher pessoas para serem cuidadas através do
compartilhar do amor de Deus. Vamos orar agora por nosso
encontro de hoje e pela família que nos recebe.
Igreja Batista do Bacacheri
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TEMPO DE LOUVOR (10 min)
“Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que
está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo
joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse
que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai.”(Filipenses
2.9-11)
Vamos juntos cantar e exaltar o nome de Jesus, nome que está acima
de todo nome, e assim glorificarmos Deus Pai!
TEMPO DA PALAVRA (25 min)
Tempo de nos reunir como PGM Par (homens e mulheres).
Compartilhe: O que “honra” significa para você?
Texto Bíblico: Hebreus 13.16-17
16Não

se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que
vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. 17Obedeçam seus
líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês
como que deve prestar contas. Obedeçam-lhes, para que o trabalho
deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso
para vocês.

Como é bom saber que Deus colocou pessoas especiais, escolhidas
por Ele, para nos guiar e nos orientar. Nossos Pastores, Ministros e
Obreiros têm uma importante e delicada missão de nos conduzir na
direção da vontade de Deus para as nossas vidas. Os líderes e líderes
em treinamento de nossos PGMs também são muito especiais para
nós. Todos eles são instrumentos usados por Deus para nos ajudar
em nosso crescimento e amadurecimento pessoal e espiritual. Nossa
igreja é muito abençoada pois Deus levantou líderes para todas as
gerações e com isso nossas famílias são plenamente atendidas.
Vamos conversar um pouco sobre como nós, podemos honrar e
esses homens e mulheres tão especiais.
Igreja Batista do Bacacheri

Compartilhando
1. Olhando para sua família, cite quais líderes têm abençoado
vocês liderando cada um de sua casa.
2. O primeiro verso do texto que lemos em Hebreus, nos ensina
sobre fazer o bem. Como nossos líderes têm nos incentivado a
fazer o bem em nossa igreja?
3. O texto continua nos orientando a sermos obedientes aos
nossos líderes, pois eles têm muita responsabilidade sobre nós.
Obediência é uma maneira de demonstrarmos honra. Quais ações
concretas de honra cada um de nós pode fazer para demonstrar
honra aos líderes que abençoam nossa família?

Oferecer uma ação concreta de honra é uma atitude preciosa,
que com certeza alegrará o coração dos nossos líderes, e
os motivarão ainda mais a continuar cada importante missão
diante de Deus e, certamente, se reverterá em benção para
todos nós e para a igreja de Cristo. Honre seus líderes com ações
concretas!

TEMPO DE ORAR (25 min)
• Pela família de todos os nossos líderes;
• Para que cada um de nós seja um intercessor comprometido
com a vida de nossos líderes;
• Orem uns pelos outros.
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