Roteiro de PGM
13 a 19 de Janeiro de 2019

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

Eu encontrei vida eterna
Por Marcio Tunala

COMEÇANDO NOSSO ENCONTRO (10 min)
Cada PGM de nossa igreja é um luzeiro que brilha na nossa querida
grande Curitiba. Na IBB pessoas têm encontrado vida. A cada
encontro nós anunciamos palavras de vida eterna e testemunhamos
do amor de Deus. O amor que estou me referindo está registrado
no texto mais conhecido e citado da Bíblia. “Porque Deus amou o
mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo
aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna” (João 3.16).
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TEMPO DE LOUVOR (10 min)
“Confie nele em todos os momentos, ó povo; derrame diante
dele o coração, pois ele é o nosso refúgio” (Salmo 62.8). Vamos
adorar ao Senhor de todo coração.

TEMPO DA PALAVRA (25 MIN)
Texto bíblico: Joao 5.24
“Eu lhes asseguro: Quem ouve a minha palavra e crê naquele
que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já
passou da morte para a vida.”
Compartilhando
1. A vida eterna é uma verdade bíblica, muitas pessoas afirmam
que vão passar a eternidade no céu. Qual é o seu entendimento
sobre isto?
2. A Bíblia nos desafia a falar sobre o céu (lugar onde Deus habita)
e nos adverte com relação ao inferno (lugar preparado para o
diabo e seus anjos). Ela afirma que Jesus é o único caminho que
leva o homem ao céu e que sem Cristo é impossível chegar a
Deus. De que forma você tem compartilhado esta verdade com
as pessoas?
3. Sua família, seus filhos, seus amigos estão cientes que Jesus
está voltando e que este é o tempo de oportunidade para
arrependimento e entrega de vida a Jesus? Nestes primeiros dias
de 2019, para quantas pessoas você compartilhou o evangelho e
como foi a experiência?
4. Tem alguém em nosso encontro que ainda não tem certeza
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da salvação em Cristo? Alguém deseja confessar Jesus como
Senhor e salvador, como a Bíblia ensina, e ter seu nome escrito
no livro da vida? Faça uma oração de entrega junto com as
pessoas do PGM.

TEMPO DE ORAR (25 min)
Motivos de oração:
• Ore por cada membro do PGM.
• Peça a Deus que abençoe o ano de 2019 e que seja um ano de
avivamento espiritual.
• Ore pela nossa igreja, nossas famílias e nossa nação.
• Vamos orar por todos que temos testemunhado o amor de
Deus. 2019, um ano de salvação!

TEMPO DE RD (RELACIONAMENTO DISCIPULADOR) (15 min)
Vamos usar este tempo para, em duplas, prestar contas de nossa
semana. Um momento de compartilhar e orar uns pelos outros.
Divida com seu RD as vitórias desta semana. Apresente os
desafios e lutas que tem para que ele possa orar com você.
Marque um dia e horário com o seu RD para um encontro em uma
das casas para compartilhar e orar pelas famílias uns dos outros.
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