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

Evangelizar no poder do
Espírito Santo
Por Marcio Tunala
COMEÇANDO NOSSO ENCONTRO (10 min)
Vamos iniciar nosso encontro, orando pela família que nos
recebe e individualmente pelos convidados que nos abençoam
com sua presença.

TEMPO DE LOUVOR (10 min)
Cantar é muito bom! Cantar é uma forma de expressar nossos
sentimentos de maneira especial. Deus nos deu o dom de cantar para
podermos louvar o seu Nome.
Eu faço parte da igreja de Cristo. Isso significa que sou conduzido
pelo poder do Espírito e, no grande vale de sofrimento onde vivo (a
cidade), devo apontar para tudo que o Senhor pode e quer fazer para
restaurar vidas. Algo tem calado você? Falta de visão, falta de amor,
medo, falta de interesse ou a questão de você estar calado se deve
ao fato que você não passa de osso seco que precisa ser restaurado.
O texto bíblico que vamos ler mostra o coração de um homem que
ofereceu sua vida para ensinar o Evangelho a muitos.
Igreja Batista do Bacacheri
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Paulo é sem dúvida uma inspiração para cada um de nós. Deixe este
trecho da Palavra desafiar você a viver dominado pelo Espírito e com
isso ser tremendamente usado por Ele.

TEMPO DA PALAVRA (25 min)
Texto bíblico: Atos 20.24
20
Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse
proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. 21
Testifiquei, tanto a judeus como a gregos, que eles precisam converterse a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. 22Agora,
compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que
me acontecerá ali. 23Só sei que, em todas as cidades, o Espírito Santo
me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. 24Todavia, não me
importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo,
se tão-somente puder terminar a corrida e completar o ministério que
o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do evangelho da graça
de Deus.
Compartilhando
1. Quando leio sobre o apóstolo Paulo, vejo nele uma paixão tão grande
que correr riscos todos os dias não foi suficiente para impedi-lo de
pregar o Evangelho. O que você destacaria na vida deste discípulo
inspirador?
2. A IBB é uma igreja que está espalhada por centenas de casas e a
cada semana compartilha o amor de Cristo. Você consegue perceber
nisto o poder do Espírito Santo capacitando pessoas a convidar e
também discipular pessoas? Paulo afirma neste texto que o Espírito
Santo direciona ele de forma clara sobre o que fazer. Como você
tem se envolvido na missão dada por Cristo de evangelizar pessoas
através do poder do Espírito?
Igreja Batista do Bacacheri

3. Em João 20.22, os discípulos receberam o Espírito Santo. Com
isso veio sobre eles uma capacitação espiritual para falar de Cristo.
Eles testemunharam sem medo do que poderia acontecer. Quando
lemos os relatos bíblicos encontramos autoridade, ousadia e paixão.
Você deseja ser um discípulo assim, comprometido com a Palavra e
usado na vida de muitas pessoas? Vamos dar exemplos de como isso
acontece na prática.
4. Testemunhar Cristo através do poder do Espírito Santo é um dos
privilégios que recebemos de Deus. Compartilhe com o grupo o que
isto representa para sua vida.

TEMPO DE ORAR (25 min)
Motivos de oração:
• A palavra de Deus nos convoca a não nos conformamos com este
mundo. Então vamos investir tempo orando para que o poder de
Deus se manifeste em nós e através de nós.
• Ore pelo Lidera, um evento muito especial que acontecerá em
nossa igreja na próxima semana.
• Ore por cada família do PGM e as lutas apresentadas.
• Agradeça a Deus por todas as bênçãos que foram reveladas neste
encontro.
• Ore pelas famílias de Brumadinho, muitos desabrigados, muitos
enlutados. Que Deus cuide de cada um conforme sua necessidade.

TEMPO DE RD (RELACIONAMENTO DISCIPULADOR) (15 min)
• Vamos terminar nosso encontro com um tempo de prestar
contas de nossa semana. Converse em duplas como tem sido sua
experiência com a oração e a leitura bíblica. Motive um ao outro a
praticar diariamente estas disciplinas cristãs.
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