ROTEIROPGM
03 a 09 de abril de 2022

VIVENDO OS
VALORES DO REINO
Quebra-gelo (5 min)
Quem é a pessoa que você mais respeita?
Conversando com Deus (5 min)
Dedicando o tempo de reunião ao nosso Deus.
Louvando e adorando juntos (5 min)
“ SENHOR, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu
santo monte? Aquele que anda sinceramente, e pratica a justiça, e
fala a verdade no seu coração.” (Salmos 1:1-2)
Leitura Bíblica
2 Timóteo 2:14-19
Tempo de Compartilhar a Palavra (25 min)
Estamos juntos novamente, caminhando na segunda carta
de Paulo a Timóteo, e aprendendo sobre a continuidade no Reino de
Deus.
No texto de hoje, Paulo continua incentivando Timóteo
a prosseguir em seu ministério, e agora a fazê-lo de forma a ser
aprovado por Deus, rejeitando práticas fúteis e ensinos falsos. Como
jovem, Timóteo parece que gostava de se envolver em discussões
desnecessárias. Ele deveria lembrar a si mesmo e aos seus discípulos
de evitar essas situações, que eram prejudiciais ao final. Timóteo
deveria se esforçar por ser aprovado por Deus como alguém que
maneja muito bem a palavra de Deus. Timóteo deveria se abster de
PIB São Luís

1

conversa profana, pois ela termina levando à incredulidade (como no
caso de Himeneu e Fileto). Ao mesmo tempo, Timóteo não deveria
vacilar diante da heresia.
Pelo fato de Deus conhecer muito bem os seus, Timóteo
deveria afastar-se da iniquidade, presente tanto nas discussões tolas
como nas práticas pecaminosas em si. Não deveria apenas pregar o
evangelho, deveria vivê-lo.
Reflexão
1.

Minha luta contra o pecado tem incluído evitar conversas,
palavreado e atividades inúteis? O que tenho evitado?

2. O que tenho feito para, a cada dia, manejar bem a Palavra da
Verdade?
3. O que tenho feito para afastar-me da iniquidade (pecado)?
Orando uns pelos outros (25 min)
Agradecer pelas bênçãos recebidas durante a última semana.
Tempo de Multiplicar (5 min)
Apresentar um relatório do que tem sido feito para apoiar ou manter
um projeto de plantação de igreja. Definir ações para alcançar as
pessoas do cartão alvo de oração.
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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