Roteiro de PGM

29 de julho a 4 de agosto de 2018

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

A base da missão
Por Wellington Martins
COMEÇANDO NOSSO ENCONTRO (5 min)
Ore pela IBB
Deus tem feito coisas maravilhosas em nossa igreja. O Multiplique
nos abençoou muito nesse último final de semana. Mas nossa
caminhada e missão continuam, precisamos avançar no nosso
compromisso de espalhar o amor de Deus por toda Curitiba e
Região Metropolitana. Oremos por todos nós, para que Deus nos
capacite a amar cada dia mais com o Seu amor eterno.
Ore por nosso encontro
Semanalmente experimentamos a comunhão, o cuidado e o amor
dos irmãos quando nos reunimos em nossos PGMs. Ore agora por
nosso encontro de hoje e, em especial, pela casa que nos recebe.

Igreja Batista do Bacacheri
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TEMPO DE LOUVOR (10 min)
“Grande é o Senhor, e digno de todo louvor na cidade do nosso
Deus.” (Salmo 48.1)
Louvar a Deus com nossas canções é uma excelente maneira de
expressar nosso amor e gratidão a Ele.
TEMPO DA PALAVRA (25 min)
Tempo de nos reunir como PGM Par (homens e mulheres).
Compartilhe: O que faz com que você se sinta amado(a)?
Texto Bíblico:
João 13.34-35
34”Um novo mandamento lhes dou: Amem-se uns aos outros. Como
eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. 35Com isso todos
saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos
outros”.
O amor é um artigo que, infelizmente, tem sido cada vez mais
usado de maneira errada e, em alguns casos, até como forma de
manipulação emocional. Mas precisamos entender que o amor
verdadeiro e eterno só pode ser obtido quando vindo do próprio
Deus, pois Ele é o próprio amor em sua essência (1João 4.8). Tudo o
que fazemos em nossas vidas precisa ser baseado, ou impulsionado,
por esse amor. Vamos conversar um pouco hoje sobre como o amor
deve nos impulsionar na nossa missão como discípulos de Jesus.

Igreja Batista do Bacacheri

Compartilhando
1. Para você, o amor é um sentimento ou uma atitude? Explique sua
resposta.
2. O verso 34 do texto que lemos, Jesus diz: “Um novo mandamento lhes
dou”. Como podemos expressar o amor através desse mandamento
de Jesus?
3. De acordo com o texto, o amor deve ser a característica fundamental
de todo discípulo de Jesus. Com base nessa afirmação, qual então deve
ser o resultado natural na vida de alguém que ama como Jesus amou?
Jesus nos deu o maior exemplo de amor que alguém poderia dar,
quando deu a própria vida para nos salvar, pois por nós mesmos não
somos merecedores. Mas precisamos lembrar que esse amor de Jesus
é tão grande que venceu a própria morte, pois Ele ressuscitou, e vive e
reina para todo sempre. Se você ainda não experimentou de maneira
completa esse amor de Jesus por você, faça agora mesmo uma oração
entregando sua vida para Ele, convidando-O para ser o seu Senhor e o
seu Salvador.

TEMPO DE ORAR Compartilhar e orar (25 min)
Motivos de oração:
• Por todas as pessoas que amamos e que desejamos compartilhar
do amor de Deus com elas.;
• Por todas as pessoas que conhecemos que estão enfrentando
lutas com o desemprego;
• Orem uns pelos outros.
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