Roteiro de PGM
19 a 25 de Maio de 2019
Seja bem-vindo ao nosso PGM!
Esse é um espaço de crescimento e comunhão.

Meus filhos, meus discípulos
Por Marcio Tunala
COMEÇANDO NOSSO ENCONTRO (10 min)
Vamos iniciar este encontro orando pela família que nos recebe
e também pelos visitantes que nos honram com suas presenças.
Não deixemos de orar pela nossa nação, nossos líderes, e pela
igreja do Senhor Jesus espalhada por todo o Brasil.

TEMPO DE LOUVOR (10 min)
Com alegria no coração vamos cantar louvores ao nosso Deus que
tanto nos amou. “Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo;
ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria, e
cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus
em seus corações.” (Colossenses 3.16)

CASA DE PAZ (10 min)
Compartilhe com o PGM como foi o encontro da Casa de Paz
esta semana. O que Deus fez de mais surpreendente no encontro
na Casa de Paz até aqui?
Igreja Batista do Bacacheri
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TEMPO DA PALAVRA (25 min)
Nada é mais gratificante para um pai do que ver os filhos andando
no caminho do Senhor, comprometidos com a Palavra. O estilo
de vida discipular é o maior aliado na formação de uma família
bem estruturada. O testemunho cristão verdadeiro de pais e avós
na vida de crianças, adolescentes e jovens possibilitam a eles
facilidades para viver de acordo com princípios bíblicos. A família
tem um poder enorme de forjar o caráter de seus filhos. Um hábito
que nunca pode faltar em um lar cristão é os pais ensinarem a
Palavra de Deus a seus filhos. O que nossos filhos aprendem na
Escola Bíblica é bem importante mas não é mais eficaz que o
ensino e o exemplo de vida de seu pai e sua mãe.
Texto bíblico: Deuteronômio 6.1-7
1
Esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças, que o Senhor,
o seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse, para que vocês os
cumpram na terra para a qual estão indo para dela tomar posse.
2
Desse modo vocês, seus filhos e seus netos temerão o Senhor, o
seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos,
que eu lhes ordeno, todos os dias da sua vida, para que tenham vida
longa. 3 Ouça e obedeça, ó Israel! Assim tudo lhe irá bem e você
será muito numeroso numa terra onde há leite e mel com fartura,
como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados.
4
Ouça, ó Israel: O Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. 5Ame
o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma
e de todas as suas forças. 6Que todas estas palavras que hoje lhe
ordeno estejam em seu coração. 7Ensine-as com persistência a
seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa,
quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando
se levantar.

Igreja Batista do Bacacheri

Compartilhando
1. Que promessas este texto bíblico apresenta que nos inspiram a
discipular nossos filhos?
2. Como uma mãe e um pai podem conciliar a vida moderna com
tantos desafios na administração do tempo e oferecer aos filhos
uma educação cristã sólida?
3. O que você fez de prático esta semana que contribuiu para que
a paz de Cristo fosse mantida ou restabelecida em sua família?

TEMPO DE ORAR (25 min)
Vamos orar e investir tempo em nossa intimidade com Deus. A Bíblia
afirma que Deus está disposto a nos ouvir e responder a cada uma
de nossas orações. Isto mostra seu imenso amor por nós...
Motivos de oração:
1- Orar pelos encontros nas Casas de Paz.
2- Orar pelo Crescer Missionário que está chegando.
3- Orar por cada família de nosso PGM.

Avisos – Não fique de fora.
Todos os dias temos encontros de oração na IBB:
Segunda: 6h30
Terça: 8h
Quarta: 6h30 e 8h às 12h (mulheres)
Quinta: 6h30 e 19h
Sexta: 6h30
Sábado: 8h e 18h30
Domingo: 8h
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