Roteiro de PGM
30 de Junho a 06 de Julho de 2019
Seja bem-vindo ao nosso PGM!
Esse é um espaço de crescimento e comunhão.

Batalha espiritual
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)
O louvor é uma oferta espiritual. A Bíblia diz em Hebreus 13.15: “Por
ele, pois, ofereçamos sempre a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto
dos lábios que confessam o seu nome.”

TEMPO DE MISSÕES (10 min)
Ser igreja é ser missionária. Essa visão de missão vem desde os tempos
de Abraão. Nós somos filhos de Abraão em Cristo Jesus. Portanto,
somos de uma linhagem missionária, que tem proclamado a glória
de Deus através de gerações. Cada PGM pode ter um missionário
apoiado pela IBB e contribuir com seu sustento financeiro. Saiba mais:
missoes@ibb.org.br
Igreja Batista do Bacacheri
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TEMPO DA PALAVRA (25 min)
O que é uma batalha espiritual? Trata-se de uma força sobrenatural
do inimigo de nossa alma contra a nossa vida. A expressão “batalha
espiritual” não é um termo encontrado na Bíblia. É um termo teológico
prático para descrever o conflito da vida cristã. O cristão precisa
sempre ter consciência de ataques do inimigo de nossas almas.
Billy Graham nos disse que: “A batalha espiritual que estamos
enfrentando é uma luta épica contra satanás e seus anjos, contra os
principados e as potestades. Ela está sendo travada diariamente onde
nós vivemos – em nossos lares, nossos escritórios, nossos casamentos,
nossa igreja e no íntimo do nosso coração”.
“É claro que somos humanos, mas não lutamos por motivos humanos.
As armas que usamos na nossa luta não são do mundo; são armas
poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas. E assim destruímos
ideias falsas e também todo orgulho humano que não deixa que as
pessoas conheçam a Deus. Dominamos todo pensamento humano e
fazemos com que ele obedeça a Cristo.” (2 Coríntios 10.3-5)
O inimigo de nossas almas é a antiga serpente chamada diabo ou
satanás, que tem como propósito enganar o mundo. Ele e os seus
anjos foram lançados à terra. O grande alvo de satanás é destruir o
homem, criado à imagem e semelhança de Deus.
“Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao
redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar.”
(1 Pedro 5.8)
Compartilhando
1. Compartilhe com o seu PGM o seu entendimento do texto de 2
Coríntios. Que luta é esta e que armas são estas citadas no texto?
Igreja Batista do Bacacheri

2. Você consegue discernir um ataque do inimigo à sua vida e sua
família? De que forma o inimigo costuma atacar a sua vida?
3. Compartilhe com o PGM uma vitória que teve sobre o inimigo. Um
ataque onde o reino das trevas foi vencido pelo poder de Deus.
4. Vamos terminar este tempo orando uns pelos outros pedindo
revestimento de santidade e poder para que possamos vencer o
inimigo sempre.

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.
1- Ore pelos irmãos de nossa igreja que vão fazer missões na Amazônia.
2- Ore pelos missionários da IBB e seus ministérios.
3- Ore por cada família de nosso PGM.

Todos os dias temos oração na IBB
Segunda: 6h30
Segunda: 14h - Desperta Débora (mães que oram)
Terça: 8h
Quarta: 6h30 e 8h às 12h (mulheres)
Quinta: 6h30
Sexta: 6h30
Sábado: 8h e 18h30
Domingo: 8h
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