ROTEIRO DE PGM
21 a 27 de Março de 2021

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

ENRAIZADOS

PESSOA DO ESPÍRITO

Texto Bíblico
“Quando o Auxiliador vier, ele convencerá as pessoas do mundo
de que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado e do que
é direito e justo e também do julgamento de Deus.” João 16.8
No texto Jesus nos fala sobre a vinda do Auxiliador ou do Espírito Santo e de como Ele nos auxiliará em nossa jornada. O Espírito
não apenas nos guiará e apoiará, mas irá estender mais amplamente nossa capacidade de lidar com o pecado e levar as boas
novas de Jesus. Ele vai nos convencer e também convencer as
pessoas sobre nossos pecados e sobre as coisas que fazemos
de errado, apontando para o justo julgamento de Deus. O Espírito dá vida à palavra de Deus que lemos ou ouvimos, penetra em
nossos corações e cria raízes. Por fim o Espírito dá seu fruto em
nossas vidas, transformando-nos e renovando nossa mente e
nossos corações.

Compartilhando
1. Compartilhe com o grupo como você tem percebido a atuação do Espírito Santo em sua vida, e como Ele tem auxiliado no
seu crescimento integral.
2. Como você tem reagido quando o Espírito aponta os pecados que você tem cometido em áreas específicas de sua vida,
e como ele tem te auxiliado a mudar de atitude e ter sua mente renovada nestas áreas?
3. Como o processo de crescimento que a atuação do Espírito
Santo gera em sua vida, contribui para que você leve as boas
novas de Jesus para mais pessoas?

“Portanto, abandonem a velha natureza de vocês, que fazia
com que vocês vivessem uma vida de pecados e que estava
sendo destruída pelos seus desejos enganosos. É preciso que
o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados.” Efésios 4.22-23

Tempo de Orar
• Vamos orar pedindo que Deus nos capacite a ajudar as pessoas através do Espírito Santo;
• Vamos orar pelas pessoas que Deus colocou em nossas vidas
e precisam das boas novas de Jesus;
• Vamos orar para que Deus envie mais pessoas para ajudar
nos ministérios de nossa igreja;
• Vamos orar pelos pedidos de todos no grupo.

Compartilhar com as Crianças
1. Você entende o que é um auxiliar? Um auxiliar é alguém
que ajuda outra pessoa em uma tarefa. Cite um exemplo de
auxiliar.
2. Quando pecamos o Espírito Santo é quem nos alerta que
estamos errados. O que você acha sobre o Espírito Santo
fazer isto?
3. Quando temos um auxiliar tudo fica mais fácil, você não
acha? Quando você for falar de Jesus para alguém, peça
a ajuda para o Espírito Santo e Ele te ajudará nesta tarefa.
Que tal fazer isto agora mesmo?

