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

A perfeita vontade de Deus
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)
“Por ocasião da dedicação dos muros de Jerusalém, os levitas
foram procurados e trazidos de onde moravam para Jerusalém para
celebrarem a dedicação alegremente, com cânticos e ações de graças,
ao som de címbalos, harpas e liras” (Neemias 12.27).
Vamos adorar ao Senhor de todo coração.
CASA DE PAZ (10 min)
Estamos presentes em 50 lares com os encontros de Casa de Paz,
onde muitas pessoas já tomaram a decisão por Cristo. Sabemos que
muitos membros de nossa igreja têm potencial para serem semeadores
e nossa oração é que este número cresça cada dia mais, para que
muitas outras famílias sejam impactadas e transformadas pelo poder
de Cristo. Não deixe de orar e sonhar com vidas transformadas.

Igreja Batista do Bacacheri
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TEMPO DA PALAVRA (25 min)
Texto bíblico: Mateus 6. 7-13
7
E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa,
como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão
ouvidos. 8Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que
vocês precisam, antes mesmo de O pedirem. 9Vocês, orem assim:
‘Pai nosso, que estás nos céus! Santificado seja o teu nome. 10Venha o
teu Reino; seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. 11Dános hoje o nosso pão de cada dia. 12Perdoa as nossas dívidas, assim
como perdoamos aos nossos devedores. 13E não nos deixes cair em
tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o Reino, o poder e a
glória para sempre. Amém’.
É consenso que para os cristãos a vontade de Deus é prioridade,
mas sabemos também que quando nossos planos são diferentes
dos princípios da Palavra podemos entrar em uma batalha. A carne
luta contra o Espírito.
Quando o Senhor Jesus estava prestes a sofrer em nosso lugar no
calvário, Ele estava angustiado, pois sabia o peso do que iria acontecer.
Então, o Senhor expõe ao Pai o seu incômodo: “Adiantando-se um
pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se
possível, passe de mim este cálice!” (Mt 26. 39). Uma declaração de
quem está desconfortável. Será que as coisas não poderiam ter sido
de outra forma? Talvez menos dolorosas. Nem sempre a vontade de
Deus vai estar de acordo com aquilo que desejamos. Mas sempre a
vontade de Deus é a melhor opção para nossas vidas.
Precisamos estar atentos em tudo que o pedimos ou pensamos para
nunca esquecer que Deus tem planos perfeitos e que Ele é soberano
sobre as nossas vidas.

Igreja Batista do Bacacheri

Compartilhando
1. Se nosso coração propõe caminhos diferentes aos ensinamentos
que recebemos da Bíblia, o que fazemos então? O que precisamos
fazer nos momentos onde a vontade de Deus é contrária àquilo que
desejamos?
2. A oração do Pai Nosso é um exemplo de como desenvolver nossas
orações. Em suas orações você tem tido cuidado em ouvir a Deus,
Seus planos e Sua vontade? Compartilhe uma experiência recente
de um direcionamento claro de Deus para sua vida.
3. A experiência de Paulo com o dilema do espinho na carne pode
muito nos ajudar. Quem em sã consciência gostaria de viver com um
“espinho na carne”, seja ele o que for?
Ninguém gosta de espinhos! Gostamos de rosas! Paulo se volta a
Deus e também demonstra o incômodo com a vontade de Deus que
não batia com a vontade dele. “Por causa disto, três vezes pedi ao
Senhor que o afastasse de mim. Então, ele me disse: A minha graça te
basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza” (2Co 12. 8-9). Você
tem alguma dúvida do quanto Deus amava a Paulo? Qual deve ser a
conduta de um discípulo quando Deus diz não a um de seus pedidos?

TEMPO DE ORAR (25 min)
Separe o PGM em grupos de três para compartilhar e orar.
·Ore por todos os Líderes de nossa igreja: pastores, ministros,
obreiros, líderes de PGM e ministérios;
·Ore por todas as famílias que estão recebendo os semeadores
em suas casas no projeto Casa de Paz;
·Jamais deixemos de orar por todos aqueles que estamos
compartilhando o plano de salvação.
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Convide um casal amigo para jantar conosco!
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+info: familia@ibb.org.br
Investimento:
R$ 120 o casal

Inscrição pel Triuno

