Roteiro de PGM
14 a 20 de Julho de 2019

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

LEVANDO O AMOR DE DEUS ATRAVÉS
DO TRABALHO MISSIONÁRIO
Por Silvanir Silva
COMEÇANDO NOSSO ENCONTRO (10 min)
Vamos orar pela família que nos recebe, e pelo nosso encontro,
para que o Senhor fale aos nossos corações. Oremos também
pelos missionários voluntários que participarão da 5ª. VM
Amazônia que, estão levando compaixão e graça através de
diversas ações aos ribeirinhos. O projeto é desenvolvido em
parceria com a JMN utilizando o Barco “O Missionário”.

TEMPO DE LOUVOR (10 min)
Como é bom adorarmos ao nosso Deus com louvores. “Meu
coração está firme, ó Deus! Cantarei e louvarei, ó Glória minha!
Acordem, harpa e lira! Despertarei a alvorada. Eu te darei graças,
ó Senhor, entre os povos; cantarei louvores entre as nações”
Salmo 108.1-3

CASA DE PAZ (10 min)
Esse projeto tem trazido um renovo em nosso meio. Essa
estratégia tem abençoado diversas famílias, através da dedicação
de homens e mulheres semeando a paz. Queremos que mais
Igreja Batista do Bacacheri
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famílias sejam alcançadas pelo amor de Deus, para que isso
aconteça precisamos que mais discípulos de Jesus se envolvam,
deixando que o Senhor os use para glória dEle. Você tem sido
um Semeador da Paz?

TEMPO DA PALAVRA (25 min)
Texto Bíblico: 1 CORÍNTIOS 2.1-5
“ 1Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso
eloquente nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de
Deus. 2Pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo, e este
crucificado. 3E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive
entre vocês. 4Minha mensagem e minha pregação não consistiram em
palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do
Espírito, 5para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria
humana, mas no poder de Deus.”
O apóstolo Paulo foi um dos maiores missionários da história, embora
Paulo fosse um homem muito bem preparado, ele reafirma aos
irmãos de Corinto que não usou essa capacidade para apresentar
o Evangelho. Sua pregação não era uma peça de oratória, mas era
pura demonstração do Espírito e de poder, ele apresentava vidas
transformadas, verdadeiros milagres. Paulo não estava preocupado
em falar bonito, mas em mostrar o resultado do evangelho.
“O Evangelho é normalmente apresentado não apenas como
verdade que devemos aceitar e na qual crer, mas como o verdadeiro
poder de Deus para a transformação”. D.A Carson
Quem transforma o coração do homem é o poder do Espírito Santo.
O conhecimento de Deus não é produto da investigação humana,
mas da revelação divina. O conhecemos porque Ele se revelou
a nós. Aleluia, que privilégio conhecer a Deus e desenvolver um
relacionamento com Ele, porque Ele nos buscou primeiro.
Igreja Batista do Bacacheri

Compartilhando
1) O trabalho missionário não pode parar, precisa avançar,
mas para que isso aconteça o povo que já foi alcançado pelo
Evangelho precisa estar comprometido e envolvido. De que
maneira você tem apoiado a obra missionária?
2) A IBB apoia financeiramente e também de diversas outras
maneiras, missionários e seus ministérios em várias regiões do
Brasil e do mundo. O que você conhece do trabalho missionária
da sua Igreja, compartilhe com o grupo?
3) O que é Igreja perseguida? Mais de 245 milhões de cristãos
no mundo enfrentam algum tipo de oposição como resultado de
sua identificação com Jesus Cristo. A cada ano, a perseguição
aos cristãos se intensifica no âmbito global. Compartilhe como
podemos servir aos irmãos perseguidos no mundo?
4) Nosso PGM precisa se envolver efetivamente com a obra
missionária, vamos fazer um compromisso mensal adotando
um missionário financeiramente, e também em oração. Vamos
conversar sobre isso nesse momento!
TEMPO DE ORAR (25 min)
• Ore pela nossa Junta de Missões Nacionais que através do barco “O
Missionário” tem sido um instrumento nas mãos de Deus.
• Ore para que o Senhor continue usando a nossa igreja através desse
projeto - VM Amazônia, levando amor e a graça para os ribeirinhos.
• Ore pelos PGM´s que vão ter seus encontros ao longo da semana,
peça ao Senhor pelos visitantes, para Deus fale aos seus corações.
• Ore pelos nossos pastores, ministros e obreiros e pelas suas famílias,
por proteção e cuidado do Senhor com suas vidas e ministérios.
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Celebrando Restauração é uma oportunidade de ajudar
pessoas a entender e vencer barreiras e diﬁculdades da
vida. Traumas emocionais, maus hábitos e comportamentos
destrutivos podem ser transformados em oportunidades
para uma nova história de vida.

