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

O amor promove mudança
Por Marcio Tunala
COMEÇANDO NOSSO ENCONTRO (10 min)
Orando Pelo Brasil: Vamos iniciar mais este PGM orando por
nossa nação: nosso presidente, sua família e seu ministeriado;
nosso governador e sua família; nosso prefeito sua família e
seus respectivos secretários. Cremos no poder da oração e na
capacidade de Deus produzir mudanças.
Dias abençoados: No último fim de semana em nossa igreja
participamos do LIDERA 2018. Foi um grande encontro de líderes e
também recebemos o Pr. Armando Bispo que nos ministrou palavras
desafiadoras. Compartilhe com o PGM algo que Deus falou ao seu
coração neste evento.
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Se tem algo em que acreditamos, é que O AMOR PROMOVE
MUDANÇAS. Deus, em sua infinita misericórdia, nos deu o privilégio
de ter um relacionamento com Ele. Isso só é possível porque Jesus
morreu em uma cruz e pagou um alto preço. Na cruz recebemos um
grande presente: a possibilidade de sermos filhos de Deus. Quando
confessamos Jesus como Senhor de nossas vidas, nos tornamos parte
do corpo de Cristo, a sua igreja.
Um dos privilégios que temos em pertencer a igreja é poder participar
da restauração na vida das pessoas. Jesus nos possibilitou sermos
agentes de restauração e isso fez toda a diferença na história da
humanidade. O que significa para você poder ajudar outras pessoas?
Através do amor de Deus em nós, sem dúvida produzimos mudanças
constantes em nós mesmos e também nos outros. Martin Luther King
Jr. certa vez declarou: “Nós não somos o que gostaríamos de ser. Nós
não somos o que ainda iremos ser. Mas, graças a Deus, não somos mais
quem nós éramos”.
Em nossa igreja temos um grande movimento de cuidado de vidas e
crescemos a cada dia no número de cristãos que se importam com
as pessoas. Nosso desejo é termos cada dia mais vidas restauradas e
famílias saudáveis, produzindo honra ao nosso Deus.

TEMPO DA PALAVRA (25 MIN)
Texto Bíblico: Ezequiel 36.26-27
Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês;
tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne.
27
Porei o meu Espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus
decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis.
26
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Compartilhando
1. Muitas famílias estão vivendo em colapso. Nossa sociedade está
produzindo muito sofrimento, pessoas machucadas e feridas profundas.
No seu entendimento, porque Deus escolheria você para cuidar de
pessoas em dificuldades, produzindo restauração na vida delas?
2. O texto de Ezequiel há uma promessa de Deus a seu povo. Você tem
experimentado esta promessa em sua vida? Quais são as evidências
em seu dia a dia que mostram o cumprimento dessa promessa?
3. Quando você lê o texto de Ezequiel, você consegue associá-lo a
pessoas que conhece e que estão vivendo uma vida sem sentido?
Quando e como isso pode acontecer nas vidas dessas pessoas?
4. Compartilhe com o grupo quanto tempo você disponibiliza ou
gostaria de disponibilizar em sua agenda semanal para investir em um
relacionamento discipulador, oferecendo cuidado e restauração na
vida de alguém.

TEMPO DE ORAR (25 min)
Motivos de oração
• Ore por todas as pessoas que estão participando do CR Celebrando Restauração em nossa igreja.
• Ore por pessoas que você conhece e estão passando por lutas.
• Ore por sua família e os desafios que ela enfrenta.
• Oremos pelos pedidos uns dos outros.
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