Roteiro de PGM
10 a 16 de Fevereiro de 2019

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

O poder da oração na
evangelização
Por Edemilson Vieira

COMEÇANDO NOSSO ENCONTRO (10 min)
Esta semana teremos o nosso grande evento “Lidera 2019”, onde,
na sexta-feira, estaremos reunidos novamente com todos os
PGMs da igreja no grande PGzão.
Vamos iniciar o encontro orando pela família que nos recebe e
pelo encontro do PGzão da próxima sexta-feira (15/02).

TEMPO DE LOUVOR (10 min)
Salmos 33.1 nos desafia: “Cantem de alegria ao Senhor, vocês que são
justos; aos que são retos fica bem louvá-lo.”
Este momento de louvor e adoração é um tempo especial, onde
podemos soltar nossa voz e nos alegrar em adorar ao único e
poderoso Deus. Vamos investir com alegria um tempo de louvor e
adoração ao Senhor.
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TEMPO DA PALAVRA (25 min)
Texto bíblico: 1 Timóteo 2.1-4
1
Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões
e ação de graças por todos os homens; 2pelos reis e por todos os que
exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica,
com toda a piedade e dignidade. 3Isso é bom e agradável perante
Deus, nosso Salvador, 4que deseja que todos os homens sejam salvos
e cheguem ao conhecimento da verdade.”
Compartilhando
1. No versículo 1 do texto que lemos, o apóstolo Paulo nos deixa uma
recomendação de súplicas, orações, intercessões e ação de graças
por todos os homens. Compartilhe como você tem seguido esta
recomendação no seu dia a dia.
2. Compartilhe como você entende a importância da oração no
processo de evangelização.
3. Na leitura do texto, qual o seu entendimento da afirmação do
versículo 3, que diz: “Isso é bom e agradável perante Deus o nosso
Salvador”?
4. No último versículo, o texto conclui que o Senhor deseja que todos
os homens sejam salvos. Você tem caminhado com esta convicção
de que o evangelismo faz parte do projeto de Deus para os homens?
Compartilhe uma experiência na última semana em que você teve
uma atitude decorrente desta convicção.
Uma vida significativa de oração é fundamental para viver a Fé
Cristã. O Poder da Oração no processo de Evangelismo nos capacita
a experimentar na prática o princípio descrito em João 16.8, onde o
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convencimento não vem pela nossa capacidade, mas sim pelo agir do
Espírito Santo de Deus.
Que Deus nos capacite a orar e a viver uma vida plena, que reflita
evidência do poder de Deus em nossas atitudes.

TEMPO DE ORAR (25 min)
Em João 17.20, vemos um texto onde Jesus ora por todos os crentes:
“Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que
crerão em mim, por meio da mensagem deles...”
Motivos de oração:
• Este é um tempo de orarmos, além dos nossos pedidos pessoais,
por aqueles que estão sendo evangelizados por nós.
• Ore por seus familiares que não conhecem a Jesus.
• Peça a Deus pelos colegas de trabalho, faculdade, escola e pessoas
que precisam conhecer o amor de Deus;
• Vamos compartilhar pedidos e agradecimentos e orar uns pelos
outros.

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.
• Compartilhe com seu RD sobre os desafios com as pessoas que
você tem evangelizado.
• Assuma um desafio junto com seu RD, para que nesta semana,
vocês possam investir juntos, um tempo intencional e significativo
de oração pelas pessoas que precisam ser alcançadas pelo amor
de Deus no raio de seus relacionamentos.
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