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ROTEIROPGM 
10 a 16 de maio      #emcasacomapib 

Dia de ganhar e  
dia de perder 
Quebra-gelo 

Peça que os participantes se imaginem em uma montanha-
russa e reflita com eles que o caminho dela é de muitos altos e 
baixos e curvas, como na vida.? 
 

Tempo de cantar 

Utilize os hinos sugeridos ou outros de sua preferência. 
 

Leitura Bíblica 

Eclesiastes 3 
 

Tempo de Compartilhar a Palavra  

 Tudo na vida tem seus altos e baixos. Dias de chorar, dias 
de sorrir. Nossa vida é assim. Já observou o desenho de um 
eletrocardiograma ou de um encefalograma? Ondas altas e 
baixas, representando que tudo está bem. A única coisa que a 
gente não quer é ver aquela linha reta, não é mesmo? Na vida 
também é assim — altos e baixos, alegria e tristeza, morte e vida, 
medo e desejo. Inconscientemente, vivemos em busca 
constante por abraçar a felicidade e fugir da dor. 

 Há um tempo, durante um campeonato de jiu-jitsu que as 
crianças participaram, tive a oportunidade de ensiná-los como a 
vida exige doses iguais de perseverança e resiliência. Existem 
lutas que vamos ganhar e lutas que vamos perder; momentos 



 

PIB São Luís   2 

em que vamos caminhar um pouco mais, momentos que 
precisaremos deixar outro passar; dias de subir ao pódio, dias de 
ver outros ganhando medalhas. 

 O rei Salomão nos dá uma dica de como viver cada um 
deles com sabedoria: ser feliz e praticar o bem. 
Independentemente do que o dia lhe reservou, não há mal ou 
bem suficiente em 24 horas para o fazer desistir em meio a dor, 
ou se ensoberbecer diante da vitória. Viva o momento presente 
com a força que Cristo lhe dá, lembrando que ele (o presente) é 
tudo que se tem. Bata a cada dia o seu mal... Ou o seu bem. 
 

Reflexão  

1. Você concorda que as oscilações da vida, como no sobe e 
desce da montanha-russa, exercitam nossa confiança no 
Senhor?   

2. De que maneira você pode viver com sabedoria quando 
estiver em alta e se preparar para os momentos de baixa? E, 
quando estiver em baixa, como se manter resiliente até voltar ao 
topo?   

3. Como você pode ajudar outras pessoas a lidarem com perdas 
e frustrações, tendo paz no coração e na mente (Fp 4.7)? 

Tempo de Orar 

 Em pequenos grupos, compartilhe as necessidades de 
oração e interceda para que todos possam aprender com os 
erros e ganhar com as perdas. 

Tempo de Multiplicar 

 Orar pelas pessoas no Cartão Alvo de Oração. 

Tempo da Igreja 

 Informar a Agenda da Igreja. Você pode encontrar em 
pibsaoluis.org.br. 


