ROTEIROPGM
14 a 20 de novembro de 2021

A Boa Notícia
Quebra-gelo (5 min)
Que boa notícia você gostaria de receber?
Tempo de orar (5 min)
Orar pelo encontro, pelas pessoas presentes e pelo compartilhamento
da Palavra.
Tempo de cantar (5 min)
Utilize os hinos sugeridos ou outros de sua preferência.
Leitura Bíblica
Romanos 10:1-15
Tempo de Compartilhar a Palavra (25 min)
Certa manhã, ao reencontrar um missionário estrangeiro,
saudeio com o nosso costumeiro “Bom dia!”. Abrindo um largo sorriso,
o missionário me respondeu com uma importante lição: “Bom dia,
irmã! Sim, os dias são sempre bons, pois Jesus é a boa notícia! Se lhe
perguntarem por notícia, responda: É JESUS! Ele é a boa notícia!”.
Meu coração se encheu de alegria ao me lembrar do poder
de Deus na vida daquele homem que, quando jovem e mulçumano,
clamou ao Deus desconhecido para que o salvasse em meio à guerra
que seu país enfrentava. Milagrosamente, naquela época, conseguiu
chegar ao Brasil, onde ouviu as boas novas e entregou sua vida a Cristo.
A partir dali, mesmo não podendo rever seus familiares por ter se
tornado um cristão, nunca parou de anunciar fielmente o evangelho
por onde andava.
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Jesus é a melhor notícia, pois ele sofreu a multa dos nossos pecados
em seu corpo a fim de que fôssemos graciosamente perdoados por
Deus. Podemos ter a certeza de que recebemos esse perdão porque
o seu Espírito testemunha que somos filhos de Deus (Rm 8:16). Sim,
Jesus é a boa notícia, porque Deus o ressuscitou dentre os mortos,
atestando que ele é o Messias prometido que nos daria a vida eterna (Sl
16:10; 1 Co 15:22). Que notícia melhor poderíamos ouvir e compartilhar?
Reflexão
1.

Você lembra o que sentiu quando ouviu a boa notícia da salvação?

2. Qual a mudança que essa boa notícia operou em sua vida?
3. O que você pode fazer para que outras pessoas ouçam as boas
novas do evangelho?
Tempo de Orar (10 min)
Em trios, compartilhar as necessidades de oração e interceder para
que Deus os ajude a anunciar o evangelho de Cristo.
Tempo de Multiplicar (5 min)
Orar pelas pessoas no 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.
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