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

Por Robson Valentin

VIVA A IGREJA

SEMANA DE JEJUM E ORAÇÃO
Estamos na Semana de Jejum e Oração. Gostaríamos de encorajar seu pequeno grupo e sua família a investir um tempo especial
de oração conosco. Reserve tempo para orar sozinho, com sua família, com seu discipulador ou discípulo e com seu pequeno grupo. Reserve também um dia desta semana para jejuar e não deixe de participar dos momentos especiais de oração com a igreja,
que serão divulgados através das mídias sociais.

Tempo de Orar
No encontro de hoje não teremos o “Tempo da Palavra”. Invista
todo o tempo do pequeno grupo em oração. Vamos separar três
tempos com temas específicos. Incentivem todos a orar!
• Avivamento
“Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica;
tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por
todos os santos.”
Efésios 6.18
Orem neste momento pedindo que Deus traga avivamento paranossas vidas, para nossas famílias e para nossa cidade.
• Saúde
“Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns
pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz.”
Tiago 5.16
Lembrem-se dos nomes dos enfermos e enlutados que o seu pequeno grupo conhece. Orem por todos eles e suas famílias. Não
deixem de orar também pelos profissionais da saúde.
• Economia
“Na sua aflição, clamaram ao Senhor, e ele os tirou da tribulação em
que se encontravam. Reduziu a tempestade a uma brisa e serenou
as ondas. As ondas sossegaram, eles se alegraram, e Deus os guiou
ao porto almejado.”
Salmos 107.28-30
As lutas que estamos enfrentando neste tempo têm afetado a vida
de muitas famílias. Orem pelas pessoas que vocês conhecem que
estão passando por dificuldades financeiras e profissionais. Orem
também pela economia do nosso país, para que Deus interfira e
faça um milagre diante da crise e peça para “que a tempestade
seja reduzida a uma brisa”.

Desafios
1. ORAÇÃO DE AMOR - Incentivamos você a ligar para 2 pessoas
por dia e orar com elas durante esta semana.
2. RELÓGIO DE ORAÇÃO - Reserve um tempo com Deus no
Relógio de Oração do app IBB, pois às 18 horas do dia 16 de
setembro (quarta-feira) iniciaremos uma Jornada de 24 horas
de Orações ininterruptas.
3. VIGÍLIA DE ORAÇÃO - Convidamos todos os integrantes dos
pequenos grupos para a VIGÍLIA DE ORAÇÃO na sexta-feira,
dia 18 de setembro às 21:30h.

Tempo de oração e jejum com as Crianças
Você sabe o que é jejum?
Jejum é quando você fica sem algum tipo de alimento ou todo alimento durante algum tempo, para se dedicar a oração. A Bíblia
está recheada de exemplos de pessoas que estavam passando ou
iriam passar por alguma dificuldade e buscaram a Deus jejuando
e orando. Jesus Cristo, nosso maior exemplo fez um jejum de 40
dias: “depois de jejuar quarenta dias e quarenta noites, teve fome.”
Mateus 4.2
Você sabe por que jejuar nos aproxima de Deus?
O jejum nos aproxima de Deus porque deixamos, de certa forma,
de pensar na nossa existência e nos ligamos com mais força a Deus
e isto é maravilhoso. Você pode jejuar de alguma coisa que você
gosta, como por exemplo: doces, refrigerantes etc.
Coisas importantes:
1. Você não deve fazer porque os outros estão fazendo, mas
porque você quer se aproximar de Deus;
2. Você deve separar um tempo para orar a Deus nesta semana;
3. Faça uma lista com o que vai colocar na presença de Deus e
veja como Ele vai te responder.

