Roteiro de PGM
21 a 27 de Abril de 2019

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

Casa de Paz

Em busca de homens de paz
Por Marcio Tunala

COMEÇANDO NOSSO ENCONTRO (10 min)
Vamos iniciar nosso encontro hoje agradecendo pelo musical
Pazcoa Cidade que tivemos no fim de semana. Milhares de pessoas
nos prestigiaram e ouviram a mensagem de forma criativa. Tivemos
muitas decisões e reconciliações.
Vamos orar também pela família que nos recebe.
TEMPO DE LOUVOR (10 min)
“Davi também ordenou aos líderes dos levitas que encarregassem
os músicos que havia entre eles de cantar músicas alegres,
acompanhados por instrumentos musicais: liras, harpas e címbalos
sonoros.” (I Crônicas 15.16)
Vamos adorar o Senhor através de cânticos espirituais!

Igreja Batista do Bacacheri
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TEMPO DA PALAVRA (25 min)
Estamos prestes a iniciar os encontros da Casa de Paz. Como
você está se preparando para este tempo de milagres? A Casa
de Paz é um projeto de Deus para impactar toda a cidade. Com a
autoridade de Deus sobre nós, vamos nos conectar à comunidade
através do amor, a fim de levar não só a paz, mas também cura
e libertação a todos que estão à nossa volta. Você está sendo
convocado para levar a paz para a nossa cidade.
Texto bíblico: Lucas 10. 1-9
1
Depois disso o Senhor designou outros setenta e dois e os enviou
dois a dois, adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde
ele estava prestes a ir. 2E lhes disse: A colheita é grande, mas os
trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita
que mande trabalhadores para a sua colheita. 3Vão! Eu os estou
enviando como cordeiros entre lobos. 4Não levem bolsa nem saco
de viagem nem sandálias; e não saúdem ninguém pelo caminho.
5
Quando entrarem numa casa, digam primeiro: ‘Paz a esta casa’.
6
Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará
sobre ele; se não, ela voltará para vocês. 7Fiquem naquela casa,
e comam e bebam o que lhes derem, pois o trabalhador merece
o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. 8Quando
entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que for
posto diante de vocês. 9Curem os doentes que ali houver e digamlhes: ‘O Reino de Deus está próximo de vocês’.
Compartilhando
1. Jesus enviou 72 de seus seguidores de dois em dois para levar
o Evangelho. A Casa de Paz nos desafia a fazer exatamente isso.
Você já desafiou pessoas da cidade para receber a paz durante 7
semanas?

Igreja Batista do Bacacheri

2. Baseado no texto de Lucas, o que pode acontecer nos lares que
receberão os semeadores para os encontros da Casa de Paz?
3. Como deve ser o investimento do nosso PGM, em oração, nos
dias de encontros da Casa de Paz?
4. Você se lembra de alguma casa que precisa de paz? Como
identificar um ‘homem de paz’ na qual Jesus se refere?
5. Jesus disse que os trabalhadores são poucos. O que você
precisa para ser um destes trabalhadores que semeiam a paz nas
casas das pessoas nas próximas semanas? Vamos separar este
tempo para definir as duplas de semeadores do nosso PGM.

TEMPO DE ORAR (25 min)
“Orem continuamente. Deem graças em todas as circunstâncias,
pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não
apaguem o Espírito.” (I Tessalonicenses 5.17-19)
Vamos apresentar nossos pedidos ao único e verdadeiro Deus.
Vamos nos separar em trios e apresentar nossos pedidos, assim
todos vão poder orar e grandes coisas o nosso Deus fará.
Ore por cada casa que vai abrir as portas para a Casa de Paz.
Ore por cada família de seu PGM.
Ore todos os dias desta semana pelos pedidos apresentados
neste encontro.
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