Roteiro de PGM

05 a 11 de Novembro de 2017

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

O poder da oração e da ação
Por Wellington Martins

COMEÇANDO NOSSO ENCONTRO (10 min)
Estamos iniciando um ciclo de 10 dias de oração e jejum. Nesses
10 dias seremos incentivados a reservar um tempo especial
dedicado a buscar a Deus e entender Sua vontade para nossas
vidas e nossa igreja. A entrega desse tempo de jejum será dia
15/11 no nosso Dia da Família, um dia muito especial quando,
juntos, estaremos celebrando em comunhão mútua com toda
a Família IBB. Não fique de fora e busque uma experiência
marcante com Deus neste tempo.

ORANDO POR NOSSO ENCONTRO (5 min)
“Inclina os Teus ouvidos, ó Senhor, e responde-me, pois sou
pobre e necessitado. (Salmo 86.1)
Vamos orar nesse momento, louvando ao Senhor por mais uma vez
estarmos juntos e pedindo sua bênção sobre a família que nos recebe.
Igreja Batista do Bacacheri
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TEMPO DE LOUVOR (10 min)
“Aclamem a Deus, povos de toda a terra! Cantem louvores ao Seu
glorioso Nome; louvem-No gloriosamente !” (Salmo 66.1-2)
Louvemos juntos ao glorioso Nome do Senhor!!

TEMPO DA PALAVRA (25 MIN)
Tempo de nos reunirmos como PGM Par (homens e mulheres).
Compartilhe: O que a oração significa para você?
Textos Bíblicos:
Gálatas 5.25 - Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo
Espírito.
1 Tessalonicenses 5.17-18 - 17Orem continuamente. 18Dêem graças em
todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês
em Cristo Jesus.
Compartilhando
Deus escolheu agir por meio de nossa oração para realizar coisas
que não aconteceriam por qualquer outro meio. Essa é a frase de
abertura da introdução do livreto que estamos meditando nesses 10
dias de jejum e oração. É bem verdade que, quase sempre, queremos
apressar um pouco o andamento das coisas, escolhendo agir antes
de orar ou antes de termos a resposta e o direcionamento de Deus
diante de nossas orações. A oração já é uma ação em si mesma.
Vamos conversar um pouco sobre isso agora.
1. Diante de suas buscas pessoais a Deus, diante das necessidades do
dia-a-dia, como você tem se comportado quando as coisas parecem
não acontecer no tempo que você acha adequado?
Igreja Batista do Bacacheri

2. Os textos bíblicos que lemos nos ajudam a entender como deve
ser nossa relação com a oração. Na prática, como você aplica em sua
vida o “viver e andar pelo Espírito Santo” e o “orar continuamente”?
Na Bíblia temos um grande exemplo de como deve ser nosso
comportamento frente à oração, ensinado por Neemias. Quando ele
recebeu a notícia de que o povo que havia sobrevivido ao cativeiro
babilônico e que estava ainda em Jerusalém, estava em grande
sofrimento, sua reação foi: (veja o texto)
“Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias
lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus.” (Neemias 1.4)
3. A primeira ação de Neemias foi jejuar e orar por vários dias.
Precisamos aprender a desenvolver o compasso de Deus, que é:
Orar, esperar e agir. O que é necessário desenvolvermos em nossas
vidas para aprendermos a viver no compasso de Deus?
Deus deseja que sejamos pessoas de oração e ação. Pessoas que
oram primeiro e depois agem em resposta à Sua orientação. A oração
é um veículo que Deus usa para nos levar a novos lugares da Graça.
Quando oramos, esperamos e agimos, segundo Sua orientação, Ele
mesmo nos conduz na direção que precisamos ir.

TEMPO DE ORAR (25 min)
Motivos de oração:
· Para que possamos aprender a orar e a esperar mais antes de
agirmos por nossas próprias forças;
· Para que nestes 10 dias de jejum e oração, possamos ter uma
experiência marcante com o nosso Deus;
· Pelos pedidos uns dos outros.
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