ROTEIROPGM
20 a 26 de fevereiro de 2022

UM ARREPENDIMENTO
DE VERDADE
Quebra-gelo (5 min)
Qual foi a coisa mais tola em que eu gastei dinheiro? Como foi?
Conversando com Deus (5 min)
Ore pelo encontro, pelas pessoas presentes e pelo objetivo do tema
dessa série de encontros.
Louvando e adorando juntos (5 min)
“O SENHOR está perto dos que têm o coração quebrantado; ele salva
os de espírito arrependido” (Salmos 34.18).
Leitura Bíblica
Jonas 3.3-9
Tempo de Compartilhar a Palavra (25 min)
Temos visto que o objetivo do livro de Jonas é nos ajudar a
ter o mesmo coração compassivo de Deus. Já estudamos que Deus
ordenou a Jonas ir e pregar em Nínive, mas ele rejeitou por não querer
a conversão dos ninivitas. Esse fato vai ficando mais claro à medida
que o livro vai ao chegando ao fim. Ao fugir da vontade de Deus, Jonas
foi jogado ao mar e salvo por um grande peixe. Sua oração de
arrependimento (pelo menos por conta da situação) foi atendida e
ele ganhou outra chance. Agora, o profeta finalmente chega à grande
Nínive e prega a mensagem de Deus. O resultado foi o arrependimento
da nação inteira, em todas as classes sociais.
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Reflexão
1.

Naquela cultura, jejuar e vestir-se de pano de saco eram um
modo de expressar uma tristeza profunda. Quando eu peco e me
arrependo, que atitudes mostram para Deus que estou de fato
arrependido?

2. Ao se arrependerem, os ninivitas “se converteram do seu mau
caminho”. Voltando no tempo, o que mudou na minha vida quando
eu conheci a Jesus? Como era meu comportamento antes e como
é agora?
3. Para termos um coração misericordioso como o de Deus, como
deve ser a nossa disposição de perdoar?
Orando uns pelos outros (25 min)
Cada participante divide seus motivos de gratidão, e depois duas
orações são feitas apresentando tudo a Deus.
Tempo de Multiplicar (5 min)
Além de orar, talvez seja bom planejar algum encontro com os Alvos
de Oração fora do encontro do PGM.
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 novos desafios e pela liderança pastoral.
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