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

Vencendo as dívidas
Por Marcio Tunala
COMEÇANDO NOSSO ENCONTRO (5 min)
Vamos começar nosso encontro orando pela família que nos recebe
e também pelo MULTIPLIQUE 2018. No dia 27 de julho, sexta-feira,
teremos um grande PGZÃO na IBB às 20h. Nesta semana não teremos
roteiro e nem encontros nos lares, todos os PGMs estarão reunidos na
igreja, com um prato de doce ou salgado e uma bebida. No sábado,
das 14h às 21h, teremos uma jornada abençoada e no domingo, três
cultos bem diferentes. Vamos orar por este grande evento.

TEMPO DE LOUVOR (10 min)
Você sabia que o livro de Salmos e o hinário são cânticos de louvor
e adoração do povo de Deus? Salmos nos apresenta inúmeros
motivos da razão de cantar. “Louvai ao Senhor, porque o Senhor é
bom” (Sl 135.3a). “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” (Sl 28.7). Vamos cantar e
nos alegrar no Senhor.

Igreja Batista do Bacacheri
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TEMPO DE MULTIPLICAR (10 min)
Vamos orar em favor de nossos amigos, colegas de trabalho, vizinhos
e familiares para que aqueles que ainda não conhecem a Jesus
tenham a oportunidade de conhecê-lo. Esta é uma excelente forma
de ser generoso com as pessoas, oferecendo a elas o Evangelho.
“Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam
meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do
Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a obedecer a tudo o que
tenho ordenado a vocês. E lembrem-se disto: eu estou com vocês
todos os dias, até o fim dos tempos” (Mateus 28.19-20).

TEMPO DA PALAVRA (25 min)
Texto: Lucas 14.28-30
28
Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se
assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para
completá-la? 29Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminála, todos os que a virem rirão dele, 30dizendo: ‘Este homem começou
a construir e não foi capaz de terminar’.
Ao contar a parábola do construtor da torre, Jesus tinha em mente
ministrar sobre a forma como devemos planejar nossos projetos
pessoais. Uma pessoa saudável, que vive os princípios da Palavra
de Deus, não pode usar os seus recursos sem a devida cautela.
Uma das piores coisas que podem complicar a nossa vida e tornála angustiante são as dívidas. As lojas e também a internet tentam
nos fazer comprar produtos que não podemos comprar naquele
momento e, muitas vezes, até mesmo que não precisamos. Se você
está endividado, então assuma o compromisso de sair das dívidas
o mais rápido possível. Não continue fazendo o que você fez no
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passado e que só piorou o problema. Na parábola do construtor,
Jesus nos desafia a planejar para não faltar recursos e para não nos
colocarmos em situações desagradáveis.
Compartilhando
1. O que essa parábola traz de desafios para sua vida?
2. Não devemos agir na base do “coração” para tomar decisões que
envolvam a utilização dos nossos recursos financeiros. O que este tipo
de atitude traz de dificuldade para nossa vida espiritual?
3. Jesus mostrou, nesta parábola, que é preciso pensar muito bem nas
consequências de decisões sem planejamento. Que tipo de perda uma
pessoa e sua família têm quando usam mal os seus recursos financeiros?
4. A Bíblia diz que: “Quem ajunta dinheiro aos poucos terá cada vez
mais” (Provérbios 13.1). Faça esse plano com você mesmo e com sua
família. É simples e funciona: de tudo o que você ganha, economize um
pouco e sempre gaste dentro de seus limites. Se você fizer isso, seus
recursos irão aumentar e você nunca terá a pressão e a complicação
das dívidas. Vamos investir um tempo em duplas orando um pela
gestão financeira do outro.

TEMPO DE ORAR Compartilhar e orar (10 min)
Motivos de oração:
• Pelas famílias que conhecemos e precisam de libertação das
dívidas;
• Por sabedoria na utilização dos recursos que temos;
• Por todos que precisam de uma oportunidade na vida profissional;
• Pela restauração na saúde daqueles que estão enfermos.
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