
 

[Digite texto] 
 

 
ROTEIRO PADRÃO PARA SER SEGUIDO POR TODOS OS LÍDERES (21/11 a 23/11/2018) 

ÊNFASE DOS PGMs : UNIDADE NA MULTIPLICAÇÃO - Cada líder e cada Pessoa se multiplicando 

 Os desafios da Família na pós-modernidade  
 

Acolhimento/ Oração [15 min.]: Receber todos com alegria, cada PGMita apresentar seus convidados pelo nome, expressando muita alegria em 

tê-los ali. Aqui é um lugar onde você receberá amor e cuidado. (falar isso naturalmente sem olhar para o papel) 
Falar de como Deus os ama e está alegre em ver cada um ali, e que Ele os levou lá para serem muito abençoados. JESUS está aqui, vamos 

aproveitar e fazer nossos pedidos?  
Fazer a Cadeira da Bênção? Do milagre? Amor e Cuidado?, – Oportunizar os pedidos, sentar na cadeira e orar fervorosamente por quem quiser.  
Período de Louvor [10 min.] Sugestões: (Tire cópias da música no verso do roteiro de PGMitas e Convidados)  
 
QUEBRA-GELO: - [5 min.] Entrar no quebra-gelo naturalmente, sem dizer: “agora vamos fazer o quebra-gelo”  
 

Reflexão e compartilhamento [30 min.] 

Quando meditamos na Palavra de Deus podemos perceber que o andar segundo os mandamentos do Senhor na sociedade pós-

moderna em que vivemos é caminhar na contramão do mundo. Os desafios da Família enfrentados todos os dias demonstram o quanto 

esse Projeto de Deus é alvo constante de Satanás para destruí-la. Estatísticas apontam para um índice cada vez mais alarmante de 

divórcios, de suicídios e de tantas outras tristes assolações sofridas dentro dos lares. A busca pelo prazer como bem supremo 

(hedonismo) e a negação dos sofrimentos também são marcas registradas da pós-modernidade que atacam os princípios da Família. 

(Ler o Salmo 128) 

O Salmo 128 mostra o modelo de felicidade da família que teme ao Senhor. As adversidades, as lutas e as aflições existem, 

pois fazem parte da vida de todos, mas a Família que teme ao SENHOR é abençoada e quando vêm os dias maus permanece firme (Mt 

7: 24-25).  Hoje já sabemos que o modelo de família perfeita é um mito. Na verdade uma família genuinamente feliz é aquela que 

pratica continuamente os dois princípios fundamentais da vida cristã: o amor e o perdão. E onde encontramos a maneira de praticarmos 

o amor e o perdão que aperfeiçoam diariamente os nossos relacionamentos? Através da meditação diária na Palavra de Deus (Salmo 1: 

2).  

São muitos os desafios da família na pós-modernidade; desde a tentativa de imposição da ideologia de gêneros para as nossas 

crianças, seja através da mídia e/ou das instituições de ensino, até os avanços tecnológicos que em vez de tornar a nossa vida mais 

leve e prática, nos torna reféns de um tempo cada vez mais escasso pela correria do cotidiano. Por isso faz-se necessário nos 

firmarmos fielmente na Palavra de Deus priorizando-a, pois ela é a nossa única regra de fé e prática para todos os relacionamentos: 

conjugal, com os pais, com os filhos, entre empregadores e empregados (Ef 5: 22 a 6: 9). 

Graças a Deus que existe essa Boa Nova, pois podemos encontrar bom ânimo e forças através dos princípios imutáveis e 

infalíveis da Bíblia. É nela que encontramos a sabedoria e o discernimento espirituais para compreender que a nossa luta não é contra 

as pessoas, e sim, contra os principados e potestades malignos (Ef 6: 12) cuja atuação contra a nossa vida e da nossa família deve ser 

combatida com as armas espirituais dadas pelo Senhor (2 Co 10: 4-6). 

JESUS diz: “Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua 

casa sobre a rocha; e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, 

porque fora edificada sobre a rocha. (Mt 7: 24-25) 

  Reflita e compartilhe:  

1) Você tem priorizado seu TQSD (Tempo de Qualidade a Sós com Deus)? E com a sua família, você tem buscado priorizar o seu 

TQDF (Tempo de Qualidade com Deus e a Família)? [Leitura de livros que nos edificam e nos deixam atualizados a cerca de 

questões do nosso cotidiano também fazem parte do nosso crescimento familiar] 
      2) Você tem usado as armas espirituais que Deus disponibiliza a você como diz em Efésios 6: 10-18? Reflita. 
      3) Quais são os desafios que você tem enfrentado? Compartilhe para que oremos por você e com você. 

Vamos a OrAção! 

 (Orar com Ação) 

 

Alguém disse um dia: a melhor arma de defesa é o ataque. Saia das cordas!  

A PIBAC oportuniza várias ferramentas que cooperam para que você e a sua família 

cresçam e se fortaleçam espiritualmente. Deus é fiel a sua Palavra.  

Participe: da Maratona Bíblica; das Quartas de Guerra em unidade com a Igreja em 

jejum e oração; das Jornadas de Oração; e da Escola Bíblica Dominical. 
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(21/11 a 23/11/2018) 

 Os desafios da Família na pós-modernidade  

 

Vamos Refletir e Compartilhar? 

Quando meditamos na Palavra de Deus podemos perceber que o andar segundo os mandamentos do Senhor na 

sociedade pós-moderna em que vivemos é caminhar na contramão do mundo. Os desafios da Família enfrentados todos os dias 

demonstram o quanto esse Projeto de Deus é alvo constante de Satanás para destruí-la. Estatísticas apontam para um índice 

cada vez mais alarmante de divórcios, de suicídios e de tantas outras tristes assolações sofridas dentro dos lares. A busca 

pelo prazer como bem supremo (hedonismo) e a negação dos sofrimentos também são marcas registradas da pós-modernidade 

que atacam os princípios da Família. 

 O Salmo 128 mostra o modelo de felicidade da família que teme ao Senhor. As adversidades, as lutas e as aflições 

existem, pois fazem parte da vida de todos, mas a Família que teme ao SENHOR é abençoada e quando vêm os dias maus 

permanece firme (Mt 7: 24-25). Hoje já sabemos que o modelo de família perfeita é um mito. Na verdade uma família 

genuinamente feliz é aquela que pratica continuamente os dois princípios fundamentais da vida cristã: o amor e o perdão.         

E onde encontramos a maneira de praticarmos o amor e o perdão que aperfeiçoam diariamente os nossos relacionamentos? 

Através da meditação diária na Palavra de Deus (Salmo 1: 2).  

São muitos os desafios da família na pós-modernidade; desde a tentativa de imposição da ideologia de gêneros para as 

nossas crianças, seja através da mídia e/ou das instituições de ensino, até os avanços tecnológicos que em vez de tornar a 

nossa vida mais leve e prática, nos torna reféns de um tempo cada vez mais escasso pela correria do cotidiano. Por isso faz-se 

necessário nos firmarmos fielmente na Palavra de Deus priorizando-a, pois ela é a nossa única regra de fé e prática para todos 

os relacionamentos: conjugal, com os pais, com os filhos, entre empregadores e empregados (Ef 5: 22 a 6: 9). 

Graças a Deus que existe essa Boa Nova, pois podemos encontrar bom ânimo e forças através dos princípios imutáveis 

e infalíveis da Bíblia. É nela que encontramos a sabedoria e o discernimento espirituais para compreender que a nossa luta não é 

contra as pessoas, e sim, contra os principados e potestades malignos (Ef 6: 12) cuja atuação contra a nossa vida e da nossa 

família deve ser combatida com as armas espirituais dadas pelo Senhor (2 Co 10: 4-6). 

JESUS diz: “Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou 

a sua casa sobre a rocha; e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, 

que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. (Mt 7: 24-25) 

  Reflita e compartilhe:  

      

1) Você tem priorizado seu TQSD (Tempo de Qualidade a Sós com Deus)? E com a sua família, você tem buscado priorizar o seu     

TQDF (Tempo de Qualidade com Deus e a Família)? [Leitura de livros que nos edificam e nos deixam atualizados a cerca de 

questões do nosso cotidiano também fazem parte do nosso crescimento familiar] 

      2) Você tem usado as armas espirituais que Deus disponibiliza a você como diz em Efésios 6: 10-18? Reflita. 

      3) Quais são os desafios que você tem enfrentado? Compartilhe para que oremos por você e com você. 

 
     Vamos a  
      OrAção! 
(Orar com Ação) 

   

 

 

Alguém disse um dia: a melhor arma de defesa é o ataque. Saia das cordas!  

A PIBAC oportuniza várias ferramentas que cooperam para que você e a sua família cresçam e se 

fortaleçam espiritualmente. Deus é fiel a sua Palavra.  

Participe: da Maratona Bíblica; das Quartas de Guerra em unidade com a Igreja em jejum e oração; das 

Jornadas de Oração; e da Escola Bíblica Dominical. 
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