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

Eu + 1 - tempo de fazer discípulos
Por Marcio Tunala

COMEÇANDO NOSSO ENCONTRO (5 min)
No dia a dia nós temos muitos encontros que são estabelecidos
por diversos compromissos. Falamos com comerciantes na
padaria ou no mercado, encontramos recepcionistas em empresas
e consultórios, temos contatos com médicos, motoristas de
aplicativos, vizinhos... Temos ainda compromissos com familiares
e em um único dia nos comunicamos com muitas pessoas. Cada
uma dessas pessoas tem uma história.
Muitas pessoas com quem convivo têm buscado a Deus e algumas me
inspiram e me ajudam a entender mais de Deus. Mas inúmeras pessoas
que encontro pelo caminho precisam ouvir minha história com Cristo.
Anunciar o Evangelho é mostrar Cristo através de um testemunho
diário. Ser intencional no compartilhar Cristo é fundamental para que
muitos possam provar a salvação em Cristo. Eu + 1 servindo a Cristo.

Igreja Batista do Bacacheri
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TEMPO DE LOUVOR (10 min)
“Davi também ordenou aos líderes dos levitas que encarregaram
os músicos que havia entre eles de cantar músicas alegres,
acompanhados por instrumentos musicais: liras, harpas e címbalos
sonoros”. (I Crônicas 15.16)

TEMPO DE MULTIPLICAR (5 min)
“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)
Vamos orar por pessoas que conhecemos e vivem sem Jesus. Pense
no que poderia mudar hoje na vida delas caso se entregassem a Cristo.

TEMPO DA PALAVRA (25 min)
Texto bíblico: João 17.1 a 3
1
Depois de dizer estas coisas, Jesus olhou para o céu e disse: Pai,
chegou a hora. Glorifica o teu Filho para que ele te glorifique. 2 Pois
tem dado ao Filho autoridade sobre todos os seres humanos para que
ele dê a vida eterna aos que lhes deste.3 E a vida eterna é esta: que
todos conheçam a ti, que és o único Deus verdadeiro; e conheçam
também a Jesus Cristo que enviaste ao mundo.
IMPORTANTE: O texto que acabamos de ler parte é da oração de
Jesus. O Filho de Deus orou por nós, que ainda haveríamos de crer.
Louvemos a Deus por esta preciosa oração!

Igreja Batista do Bacacheri

Compartilhando
1. O que você entende por missão? Jesus tinha uma missão e cumpriu
com excelência. Você compreende que no dia a dia Deus te dá muitas
oportunidades de servi-Lo através do testemunhar Cristo às pessoas?
Isso é uma realidade em seu cotidiano?
2. O texto diz que Deus te deu autoridade para anunciar Cristo.
Compartilhe com o PGM sobre as oportunidades que teve durante a
última semana de compartilhar sobre Jesus.
3. Quando as pessoas falam sobre seus problemas, suas lutas, você
fica motivado a ajudá-las a ter fé e confiar em Deus?
4. Você está disposto a investir tempo discipulando alguém, ensinando
os princípios da Bíblia a ele? Caso não esteja discipulado alguém, o
que te impede de fazer discípulos hoje?
No dia 27 de julho, teremos o PGzão Multiplique. Durante esta semana
não teremos roteiro e nem encontros nos PGMs, mas na sexta todos
estaremos juntos na igreja para um encontro grande e especial! Leve
um prato de salgado ou doce e um suco ou refrigerante.

TEMPO DE ORAR Compartilhar e orar (25 min)
Vamos nos separar em trios e apresentar nossos pedidos ao único e
verdadeiro Deus.
Motivos de oração:
• Ore pelo Multiplique Paraná em nossa igreja;
• Ore por cada família de seu PGM;
• Ore todos os dias desta semana pelos pedidos que foram
apresentados neste encontro.
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Já fez a sua inscrição?

