Roteiro de PGM

01 a 07 de setembro de 2019

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

Somos uma igreja
multiplicadora
Por Márcio Tunala
Tantos caminhos, tantas rotas, mas será que se jogarmos no
GPS das nossas vidas hoje “AMOR”, para onde ele irá nos
levar?
COMEÇANDO NOSSO ENCONTRO (10 min)
Como é bom nos encontrarmos mais uma vez para o encontro
do nosso PGM. O que nos traz aqui é pertencermos a uma
família muito especial onde nós sentimos a vontade para
compartilharmos a Bíblia e orarmos uns pelos outros. Vamos
iniciar fazendo juntos uma oração de gratidão a Deus pelo
dia que tivemos até aqui, pela família que nos recebeu
carinhosamente e também por todos que nos visitam neste
encontro.

TEMPO DE LOUVOR (10 min)
Temos muitos motivos para cantar e quanto mais conhecermos
o caráter de Deus, mais teremos expressões de admiração:
Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom. Salmos 135.3a
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O Senhor é a minha força e o meu escudo; nele o meu coração
confia, nele fui socorrido; por isso, o meu coração exulta, e com
o meu cântico o louvarei. Salmos 28.7

IBB UBERABA (5 min)
Nesta semana iniciamos as celebrações de 60 anos da IBB,
e nós, como igreja, estamos dando um lindo presente para a
nossa cidade. Vamos MULTIPLICAR a nossa igreja e nascerá A
IBB UBERABA. A mesma IBB, agora na região sudeste. Vamos
agradecer a Deus por mais um espaço de comunhão, adoração
e transformação. Dois participantes do encontro podem fazer
esta oração de gratidão e pedindo a benção de Deus em tudo
que acontecerá neste novo espaço da IBB.
TEMPO DA PALAVRA (25 min)
Tempo de nos reunirmos como PGM Par (homens e mulheres).
Texto Bíblico: ATOS 9. 31
“Em toda a região da Judéia, Galiléia e Samaria, a Igreja estava
em paz. Ela ficava cada vez mais forte, crescia em número
de pessoas com a ajuda do Espírito Santo e mostrava grande
respeito pelo Senhor Jesus.”
O ano de 2019 e, em especial, o mês de setembro na IBB é
totalmente dedicado aos 60 anos de história da nossa igreja.
São sessenta anos de multiplicação do amor de Deus. Na IBB
multiplicamos discípulos, multiplicamos PGMs e agora também
vamos multiplicar como igreja.
Compartilhando
1. O relato da multiplicação da igreja no primeiro século
é fascinante. Eles eram perseguidos, presos, maltratados,
insultados e pressionados a deixar de proclamar a nova fé em
Igreja Batista do Bacacheri

Cristo; porém, ao invés de voltar atrás, desistir e desanimar,
eles ficaram imensamente felizes e se sentiram fortalecidos a
continuar promulgando o evangelho da salvação. A perseguição
era como um “combustível” para mantê-los “acesos” e ligados
na grande tarefa encomendada pelo Senhor Jesus: “Ide, fazei
discípulos de todas as nações” (Mateus 28:19).
Qual é o combustível ou a motivação em sua vida e em nosso
PGM para crescermos e multiplicarmos?
2. No texto de Atos 9.31, Lucas dá ênfase na ajuda do Espírito
Santo. Com certeza precisamos aprender a depender mais do
Espírito Santo e a entender melhor a sua vontade para as nossas
vidas. Você tem sido um discípulo de Cristo comprometido com
seus mandamentos e vivendo sob o domínio do Espírito Santo?
3. Percebemos no mesmo texto que a igreja de Cristo crescia
em muitas dimensões apesar de tantos contrapontos. Ela estava
proclamando Cristo na região onde estavam e também nas
regiões vizinhas. Que comparativo você consegue fazer com
a experiência da igreja primitiva relatado em atos e a nossa
igreja, quais são as nossas dificuldades para crescermos e
quais são as oportunidades que Deus tem nos dado hoje?
4. Quando olhamos para tudo que Deus tem feito através de
nossa igreja, todos os projetos missionários, projetos sociais,
todos os lares que jã entramos através dos nossos PGMs, todos
os cursos e movimentos geracionais, nós alegramos muito. O
que significa para você saber que temos a IBB UBERABA, um
novo espaço, para levar Cristo e abençoar toda uma região de
nossa cidade? Você conhece alguém ou uma família nesta região
que poderia convidar para conhecer esta nova subsede da IBB, o
que você pode fazer para alcançar tais pessoas e famílias?
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TEMPO DE ORAR (25 min)
• Tempo especial de vivenciarmos nossos Relacionamentos
Discipuladores.
• Agradeça a Deus pelos 60 anos de história da IBB
• Orar para que possamos alcançar muitas vidas na nossa
grande Curitiba.
• Orar pela multiplicação do nosso PGM.
• Ore pelos pedidos um do outro.

