ROTEIROPGM
10 a 16 de abril de 2022

PREGANDO A
PALAVRA
Quebra-gelo (5 min)
Compartilhe uma situação dessa semana que deixou você estressado
e como você lidou com isso?
Conversando com Deus (5 min)
Agradecendo pela semana e apresentando a reunião ao Senhor.
Louvando e adorando juntos (5 min)
“Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra
das suas mãos.” (Salmos 19:1)
Leitura Bíblica
2 Timóteo 4:1-5
Tempo de Compartilhar a Palavra (25 min)
Para continuar o ministério de Paulo, Timóteo deveria estar
disposto não apenas a enfrentar provações com perseverança, mas
também a combater a heresia com a pregação da Palavra. Deveria
ser um servo sempre disponível a fazer isso porque a tendência do
ser humano é aderir à heresia ou ao ensino de um evangelho fácil,
que despreza a comunhão com o Senhor, o serviço ao próximo, e a
santidade no viver.
Há mais interesse em palavras de autoajuda, do que em palavras
de de auto confronto. Há mais interesse em promessas divinas do
que em obediência aos seus mandamentos. Há mais interesse em
aprofundar conhecimentos do que em viver a vida simples do
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cristianismo. Definitivamente há mais interesse no que agrada aos
sentimentos humanos, do que naquilo que agrada a Deus.
E Timóteo não deveria pregar como que esperando a
condenação dos ouvintes, mascom paciência e conhecimento,
procurando corrigi-los e trazê-los de volta à Deus; Timóteo deveria
ser sóbrio, disposto a suportar sofrimentos, cumprir plenamente o
ministério. Esse pedido de Paulo é tão sério, que ele o faz solenemente
na presença de Deus e de Cristo Jesus.
Reflexão
1.

Quantas e quais pessoas, amantes de mitos ou de palavras
agradáveis a si mesmas, estão em meu cartão alvo de oração? O
que tenho feito para lhes pregar a Palavra?

2. O que é evidência em minha vida de que estou disposto a pregar a
Palavra a tempo e fora de tempo?
3. O que é evidência em minha vida de que tenho feito isso?
Orando uns pelos outros (25 min)
Em duplas ou trios, apresentar nossas necessidades e resoluções
tomadas na reunião.
Tempo de Multiplicar (5 min)
Momento de relatório do apoio à plantação de igreja ou de planejar
ações para a multiplicação deste grupo.
Tempo da Igreja (5 min)
Acompanhe na próxima página nossa agenda. você também encontra
em nossas redes sociais e nosso site. Aproveite esse momento para
orar com seu PGM pelos desafios e liderança da igreja.
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