Roteiro de PGM

27 de Janeiro a 02 de Fevereiro de 2019

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

Eu encontrei uma família
Por Marcio Tunala
COMEÇANDO NOSSO ENCONTRO (10 min)
Cada PGM de nossa Igreja é uma potencial família abençoadora.
Isso acontece quando vivemos os princípios ensinados pela Bíblia
no nosso dia-a-dia. A Igreja tem o grande privilégio dado por
Deus de abençoar e os Pequenos Grupos experimentam isso de
forma muito mais fácil. Estar perto, amparar pessoas em suas lutas,
discipular, ser uma comunidade de amigos, são algumas formas de
vivermos princípios bíblicos.
Cada PGM é uma porção da Igreja, um pedacinho da bênção de Deus
representada por pessoas que são discípulos de Cristo. Quando um
PGM se torna apenas um grupo que se encontra esporadicamente
sem a vivência dos princípios, ele perdeu totalmente sua razão
de ser. O grande alvo de cada PGM é glorificar Deus através
do cuidado uns dos outros e do alcance de vidas.
Igreja Batista do Bacacheri
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TEMPO DE LOUVOR (10 min)
Efésios 5.19 diz: “Animem uns aos outros com salmos, hinos e canções
espirituais. Cantem, de todo o coração, hinos e salmos ao Senhor”.
Você está disposto a cantar de todo coração? O que a Palavra nos
garante é que enquanto adoramos o Senhor com cânticos, nos
enchemos do Espírito. Vamos adorar ao Senhor.

TEMPO DA PALAVRA (25 min)
Texto bíblico: Atos 2.41-44
41
Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve
um acréscimo de cerca de três mil pessoas. 42Eles se dedicavam ao
ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações.
43
Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram
feitos pelos apóstolos. 44Todos os que criam mantinham-se unidos e
tinham tudo em comum.
Compartilhando
1. O texto bíblico nos mostra que os irmãos na igreja de Atos se
dedicavam ao ensino que os apóstolos traziam e à comunhão. O que
os apóstolos estavam ensinando e qual é o desafio deste texto para
sua vida hoje?
2. Você acredita que Deus ainda opera muitos sinais e maravilhas,
assim como nos tempos dos apóstolos? Compartilhe.
3. Sempre é nosso desejo tomarmos decisões corretas e verdadeiras.
A Bíblia afirma em João 16.13: “Mas quando o Espírito da verdade vier,
ele os guiará a toda a verdade”. De que forma podemos viver esta
promessa maravilhosa?

Igreja Batista do Bacacheri

Cada pessoa que chega em nosso pequeno grupo precisa de cuidado
especial e fazemos isso através de um relacionamento
discipular. Caminhamos juntos, compartilhamos nossas alegrias e
necessidades e oramos semanalmente uns pelos outros.
Com os novos participantes, aplicamos o livro SEMENTES no tempo
de estudo como parte do encontro discipular, preparando os novos
discípulos para o crescimento na Palavra e maior compreensão e
preparo para o Batismo. Vamos usar este tempo para agendarmos
os encontros com aqueles que ainda não fizeram o estudo no livro
Sementes.

TEMPO DE ORAR (25 min)
Motivos de oração:
• Ore por seus familiares que precisam aceitar Jesus como Senhor.
• Peça a Deus que use sua vida como instrumento na salvação de
vidas.
• Ore por duas pessoas específicas do seu cartão Sementes que
você tem compartilhado o amor de Deus ainda esta semana.
• Vamos compartilhar pedidos e agradecimentos e orar uns pelos
outros.

TEMPO DE RD (RELACIONAMENTO DISCIPULADOR) (15 min)
• Compartilhe com seu RD sobre as vitórias desta semana.
• Apresente os desafios e lutas que tem 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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