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

Re: começo

A mudança começa em mim
Por Wellington Martins

COMEÇANDO NOSSO ENCONTRO (10 min)
Aos poucos a nossa rotina, nesse novo ano, deve começar a
normalizar e usamos uma expressão conhecida de que “voltamos
pra realidade”. Mas como é bom termos um tempo de “vida fora
do normal” para descansar um pouco, arejar a mente com outras
atividades e renovar as forças para iniciar mais um ano. Vamos orar
juntos agora por nosso encontro, pedindo que ao longo desse ano
todos os nossos encontros sejam muito abençoados.

TEMPO DE LOUVOR (10 min)
“Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus! Sobre toda a terra esteja a tua
glória” (Salmo 57.5). Vamos cantar e exaltar ao Senhor, o nosso Deus!

Igreja Batista do Bacacheri
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TEMPO DA PALAVRA (25 MIN)
Tempo de nos reunir como PGM Par (homens e mulheres).
Compartilhe: Qual a principal mudança que você espera que aconteça
em nosso país em 2018?
Texto Bíblico: Atos 26.15-18
15
Então perguntei: Quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor: “Sou
Jesus, a quem você está perseguindo. 16Agora, levante-se, fique em
pé. Eu lhe apareci para constitui-lo servo e testemunha do que você
viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. 17Eu o livrarei do seu próprio
povo e dos gentios, aos quais eu o envio 18para abrir-lhes os olhos e
convertê-los das trevas para a luz, e do poder de Satanás para Deus,
a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que
são santificados pela fé em mim”.
Em nossas vidas passamos por várias etapas de crescimento
e amadurecimento, e muitas delas promovem mudanças
significativas em nossa forma de viver. Algumas vezes essas
mudanças são provocadas pela influência de pessoas com as quais
nos relacionamos. O texto que lemos acima, nos mostra um pouco
do que aconteceu com Saulo, que depois passou a se chamar Paulo
após o seu encontro com Jesus.

Compartilhando
1. Você já foi confrontado por alguém sobre um comportamento
seu que precisava ser mudado? Conte como foi essa experiência
para você.

Igreja Batista do Bacacheri

2. Paulo, que era um perseguidor dos seguidores de Jesus, passou a
ser um mensageiro do evangelho de Cristo, e de perseguidor passou
a ser perseguido. Destaque o mais lhe chamou a atenção nessa
mudança radical que aconteceu com Paulo, tendo como base os
versos que lemos.
3. Das mudanças que já aconteceram em sua vida, após seu encontro
com Jesus, qual foi a que mais lhe causou impacto e por quê?
Estamos no início de um novo ano, e muitas mudanças possivelmente
acontecerão com cada um de nós ao longo desses novos 365 dias
de 2018. Se você ainda não experimentou passar por um encontro
pessoal com Jesus, eu o convido a fazer isso agora mesmo, e iniciar
esse ano sob a perspectiva de uma Nova Vida com Cristo. Se esse é o
seu desejo, repita essa oração:
“Senhor Jesus, reconheço que preciso mudar muitas coisas em minha
vida, que preciso de um recomeço. Quero entregar o controle da
minha vida ao Senhor, aceitando-O como meu Senhor e Salvador.
Perdoa os meus pecados e faz de mim uma nova pessoa. Em Teu
nome, Jesus, que eu oro, amém!”

TEMPO DE ORAR (25 min)
Motivos de oração:
• Para que possamos ser verdadeiramente novas pessoas em Cristo;
• Para que tenhamos mais oportunidades de compartilhar nosso
testemunho de vida com as pessoas que conhecemos;
• Oremos pelos pedidos uns dos outros.
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