Roteiro de PGM
07 a 13 de Julho de 2019

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

Meu Sofá!
Por Marcio Tunala

COMEÇANDO NOSSO ENCONTRO (10 min)
Vamos orar pela família que nos recebe hoje em sua casa. Vamos
conhecer nossos visitantes. Que Deus nos abençoe neste tempo
precioso de comunhão e crescimento.

TEMPO DE LOUVOR (10 min)
Na passagem de Colossenses 3.16, o apóstolo Paulo, autor desta carta,
escreve uma instrução para o louvor, baseado no aconselhamento de
que a Palavra de Deus habite em cada um de nós, e que todos assim,
em sabedoria, louvem a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais
com gratidão no coração. Cantemos!

TEMPO DA PALAVRA (25 min)
Nada é tão motivador e desafiador para mim hoje que o relato de
Atos 2.46 e 47.
“Perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa
e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração,
louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias
acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar”.
Igreja Batista do Bacacheri
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Uma pergunta que temos feito aos membros de nossa igreja: Qual
é a sua expectativa em relação à sua casa? Quantas pessoas você
pretende discipular no seu sofá, na sua mesa de jantar, na sua varanda.
Quantos amigos, vizinhos e parentes você pretende convidar para
participar do encontro de um Pequeno Grupo Multiplicador em sua
residência? Eu sou grato a Deus todas as vezes que conheço pessoas
que são apaixonadas por Jesus e que são desprendidas de seus bens
e de seu tempo quando o assunto é alcançar vidas por meio do amor
de Deus. Tenho pedido a Deus para que, a cada dia, meu amor pelas
almas perdidas seja ampliado e que minha disposição para servir a
Deus nunca seja condicionada.
Compartilhando
1. O que significa para você receber o PGM em sua casa, utilizar seu
sofá, sua sala para acolher pessoas? Você consegue lembrar-se de um
texto bíblico que reforce este princípio?
2. Aprendemos na Bíblia que a verdade liberta. Ensinar a Palavra de
Deus às pessoas é contribuir para mudanças importantes na vida
delas. Compartilhe com o PGM sua experiência de discipular pessoas.
Como é preparar alguém para o batismo?
3. Muitas pessoas têm boas intenções no que se refere a abençoar
vidas através do cuidado, mas a correria da vida tem impedido muitos
cristãos de praticarem isso de fato. O que podemos fazer para que
o ‘ministrar vidas’ através do relacionamento discipulador seja uma
realidade e não uma vontade?
4. Vamos ler juntos esta oração: Senhor Jesus, peço que me ajude a
ser usado na vida de muitas pessoas. Peço Tua ajuda para que não
permita que meu coração se afaste do desejo profundo de cumprir
Igreja Batista do Bacacheri

cada um dos Teus mandamentos. Eu ofereço a Ti minha sala, meu
sofá, e minha agenda para que vidas sejam capacitadas através do
ensino da Tua Palavra. Comprometo-me a ser um discipulador e faço
esta oração em Nome do Senhor Jesus.

TEMPO DE ORAR (25 min)
A oração é o elo que carecemos para recebermos as bênçãos de
Deus; Seu poder e o cumprimento das Suas promessas. Numerosas
passagens bíblicas ilustram esse princípio. Jesus, por exemplo,
prometeu aos Seus seguidores que receberiam o Espírito Santo que
intercede por nós.
Vamoscompartilharnossospedidosetambémnossosagradecimentos.
Ore para que as famílias da nossa igreja possam viver em plena
comunhão e amor.
Ore para que Cristo nos use para discipular muitas pessoas.
Compartilhe seus pedidos e agradecimentos. Deus fará grandes
coisas!

Tempo de RD (relacionamento discipulador) (10 min.)
Vamos nos separar em duplas e terminar este encontro prestando
contas uns aos outros. Responda com toda a sinceridade as seguintes
perguntas:
1- Como está sendo seu tempo de vida devocional, leitura da Palavra
e oração?
2- Quando foi a última vez que você compartilhou o amor de Jesus
com outra pessoa e como foi esta experiência?
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