ROTEIROPGM
06 a 12 de março de 2022

O TRATAMENTO DE DEUS
EM NOSSO CORAÇÃO
Conversando com Deus (5 min)
Vamos começar com um tempo de louvor e oração a Deus por sua
bondade.
Louvando e adorando juntos (5 min)
“Meus lábios te louvarão, pois teu amor é melhor que a vida”
(Salmos 63.3).
Leitura Bíblica
Jonas 4.4-11
Tempo de Compartilhar a Palavra (25 min)
Neste encontro, conversaremos sobre o tratamento de Deus no
coração do homem; em outras palavras, a disciplina de Deus. Ele estava
tratando o coração de Jonas desde a tempestade no mar; mas, agora,
o faz de forma mais intensa e pessoal. Deus começa perguntando ao
profeta se ele tinha razão para estar zangado. A resposta é muito mal
humorada. Mas Deus não desiste de Jonas e não o trata segundo a
sua irritação. Com um amor paciente, Deus usa outro recurso para
tratar seu coração. Depois do grande peixe, agora temos o milagre
de uma planta crescer rapidamente. Por meio desse milagre, Deus
ensina a Jonas que deveria trocar sua revolta por compaixão, trocar
seu coração irado por um coração cheio de misericórdia.
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Reflexão
1.

Deus pergunta duas vezes: “É razoável essa tua ira?” Como você
imagina o tom de voz de Deus ali?

2. Nem sempre a disciplina de Deus é bem vista. Mas a disciplina de
Deus é vista na Bíblia como prova de seu amor (veja Hebreus 12.6,
por exemplo). Como devemos reagir quando somos disciplinados
por Deus?
3. Como podemos demonstrar amor mesmo quanto temos que
confrontar as pessoas que estão erradas?
Orando uns pelos outros (10 min)
Em duplas de oração, vamos pedir humildade a Deus para receber a
Sua disciplina, se necessário.
Tempo de Multiplicar (5 min)
Vamos conversar sobre a nossa meta de multiplicação como PGM e o
que precisamos fazer para atingi-la.
Tempo da Igreja (5 min)
Acompanhe na próxima página nossa agenda. você também encontra
em nossas redes sociais e nosso site. Esse também é o momento de se
atualizar sobre o que Deus está fazendo na nossa congregação e em
todos os PGM’s.
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