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

O importante é o coração
Por Wellington Martins
COMEÇANDO NOSSO ENCONTRO (5 min)
Ore pela IBB
Temos muitos sonhos a desenvolver como igreja. O maior deles é
alcançar nossa cidade e a Região Metropolitana com o amor de Deus
revelado em Cristo Jesus. Um dos movimentos que nos auxiliará nessa
caminhada é o Multiplique Paraná, que acontece em nossa igreja
entre os dias 27 e 29 de julho. Junto com o Multiplique, realizaremos
também o Frutificar. Coloque esse evento em sua lista de oração, para
que Deus use poderosamente cada um dos preletores que teremos.
Ore por todos os participantes, incluindo pastores e líderes de todas
as regiões do nosso estado que estarão conosco.
Ore por nosso encontro
Estar com nossos irmãos no PGM é uma das maneiras de
experimentarmos as bênçãos de Deus sobre nossas vidas. O apoio
para os momentos difíceis e ter com quem compartilhar nossas
vitórias nos motivam em nossa caminhada de vida cristã. Oremos
agora por nosso encontro, por nossas famílias e em especial pela
família que nos acolhe.
Igreja Batista do Bacacheri
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TEMPO DE LOUVOR (10 min)
“Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos
de todas as suas plantações; os seus celeiros ficarão plenamente
cheios, e os seus barris transbordarão de vinho.” (Provérbios 3.9-10)
Vamos louvar ao Senhor com os nossos lábios, mas principalmente
com nossas vidas!

TEMPO DA PALAVRA (25 min)
Tempo de nos reunirmos como PGM Par (homens e mulheres).
Compartilhe: Quais são as situações da vida que mais incomodam
o seu coração?
Texto Bíblico: Lucas 6.38
35
Amem, porém, os seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem
a eles, sem esperar receber nada de volta. Então, a recompensa
que terão será grande e vocês serão filhos do Altíssimo, porque ele
é bondoso para com os ingratos e maus. 36Sejam misericordiosos,
assim como o Pai de vocês é misericordioso. 37Não julguem, e vocês
não serão julgados. Não condenem, e não serão condenados.
Perdoem, e serão perdoados. 38Dêem, e lhes será dado: uma boa
medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês.
Pois a medida que usarem também será usada para medir vocês.
Uma boa maneira de avaliar como está o nosso coração é nos
perguntarmos o quão generosos estamos sendo com as pessoas
ao nosso redor. Normalmente temos a tendência de olhar com
misericórdia somente quando é algo relacionado a nós mesmos.
Nossa “justiça própria” é condicionada a nos beneficiar ou não.
Jesus nos ensina algo que vai muito além da nossa própria justiça

Igreja Batista do Bacacheri

e isso está diretamente ligado ao que move o nosso coração, ou
seja, nossa emoções e sentimentos.
Compartilhando
1. Como você se comporta diante de uma situação onde o seu
“coração” lhe diz para fazer uma coisa, e sua “razão” lhe diz para
fazer outra?
2. O texto que lemos nos faz refletir sobre nosso comportamento.
Quais lições você consegue extrair desse texto? Quais são as ligações
destas lições com o seu próprio coração?
3. Quais são as características que diferenciam um “coração generoso
e grato” de um “coração egoísta e maldoso”?
4. O que precisamos fazer para ter um coração que agrada a Deus?
Deus está muito interessado em transformar o nosso coração, para
que seja segundo a Sua vontade. Precisamos dar espaço e permitir
que o Espírito Santo tenha liberdade de nos moldar e nos transformar.
Nossos corações devem expressar o amor que flui do próprio Deus.

TEMPO DE ORAR Compartilhar e orar (10 min)
Motivos de oração:
• Para que Deus transforme os nossos corações: que sejamos
gratos e generosos;
• Para que nosso PGM possa, em ações concretas, ser um lugar
onde as pessoas são acolhidas e amadas, tendo também suas
vidas sendo transformadas;
• Orem uns pelos outros.
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