Roteiro de PGM
20 a 26 de Janeiro de 2019

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

Eu encontrei o amor
de Deus
Por Edemilson Vieira

COMEÇANDO NOSSO ENCONTRO (10 min)
Neste ano em que completaremos 60 anos de história na IBB, temos
muitos motivos para celebrar e agradecer a Deus por tantas vidas
alcançadas e transformadas pelo Poder do Senhor. O Amor de
Deus tem sido compartilhado por décadas, e hoje, especialmente,
quando abrimos nossas casas para receber o nosso PGM, é uma
oportunidade para que mais pessoas encontrem este amor através
da sua vida. Que privilégio como igreja, sermos um canal de bênção
para que muitas pessoas encontrem o AMOR DE DEUS através dos
nossos PGMs. Que Deus abençoe o nosso encontro..

Igreja Batista do Bacacheri
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TEMPO DE LOUVOR (10 min)
Há um cântico de louvor que diz assim: “Oh, impressionante,
infinito e ousado amor de Deus” Como você tem experimentado
e compartilhado este ousado amor de Deus? Vamos louvar a Deus
declarando este amor impressionante e infinito que tem transformado
a vida de muitas pessoas de nossa igreja. Certamente ele alcançará
muitas outras que têm buscado encontrar este AMOR DE DEUS
através dos nossos PGMs.

TEMPO DA PALAVRA (25 min)
Texto bíblico: Jeremias 29.13-14
“Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o
coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor...”
Compartilhando
1. O texto que lemos nos afirma que quem procurar ao Senhor de
todo o coração O achará. Como você entende a afirmação “procurar
a Deus de todo o coração”?
2. Você poderia compartilhar uma experiência pessoal ou de alguém
que você conhece que procurou e encontrou o amor de Deus no
último ano?
3. O Senhor nos afirma que deixará ser encontrado, ou seja, quem
procurar o amor de Deus o encontrará. Como você poderá ajudar as
pessoas do seu círculo de amizade a ter este encontro com Deus?
4. Em 1 João 4.8 afirma que, “Quem não ama não conhece a Deus,
porque Deus é amor”. Quais ações práticas de amor que o nosso PGM
pode fazer para impactar vidas através do amor?

Igreja Batista do Bacacheri

Mateus 7.8 nos ensina que: “Pois todo o que pede, recebe; o que busca,
encontra; e àquele que bate, a porta será aberta.” Muitas pessoas têm
buscado conhecer o amor de Deus e você está sendo desafiado a
apresentar o caminho para encontrar este amor, que é Cristo Jesus.
Que Deus nos capacite a continuar avançando no propósito de
compartilhar o amor de Deus para todas as pessoas, povos e nações.

TEMPO DE ORAR (25 min)
Motivos de oração:
1 Tessalonicenses 5.17-18 nos diz: “Orem continuamente. Deem graças
em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês
em Cristo Jesus”. Vamos compartilhar pedidos e agradecimentos, e
orar uns pelos outros.
•
•
•

Ore por seus familiares;
Peça a Deus para abençoar os seus sonhos e os seus alvos de
2019;
Ore por duas pessoas que precisam conhecer o Amor de Deus
em 2019.

TEMPO DE RD (RELACIONAMENTO DISCIPULADOR) (15 min)
Vamos usar este tempo para, em duplas, prestar contas da nossa
semana. Um momento de compartilhar e orar uns pelos outros.
•
•
•

Compartilhe com seu RD sobre as vitórias desta semana.
Apresente os desafios e lutas para que ele possa orar com você;
Marque um dia e horário para um encontro extra PGM para orar e
conversar mais sobre sua vida.
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