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ROTEIROPGM 
02 a 08 de fevereiro de 2020 

Esquecimento 
Lamentável  
Quebra-gelo 

Pergunte: Qual a sua pior experiência de esquecimento? 
Gostaria de compartilhar? 
 

Tempo de cantar 

Utilize os hinos sugeridos ou outros de sua preferência. 
 

Leitura Bíblica 

Jeremias 2:25-32 
 

Tempo de Compartilhar a Palavra 

 Recebi o recado de que a noiva havia chegado, mas sua 
entrada na cerimônia atrasaria. Depois da cerimônia, fiquei 
sabendo que alguém teve que voltar a casa para buscar o buquê 
da noiva, pois não seria possível prosseguir a celebração sem o 
adorno tão importante.  

 O profeta Jeremias lamenta que o povo tenha se esquecido 
de Deus. Como isso foi possível? Pense no valor que Deus tem 
em sua vida! Não é possível continuar sem os adornos da vida 
espiritual. Não é possível continuar sem a oração, sem a 
comunhão da igreja, sem o conhecimento da Palavra de Deus, 
sem o amor ao próximo.  
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 O dia passa voando e não temos tempo, ou esquecemos, 
de usar os instrumentos divinos para manter viva a importância 
de Deus em nossas vidas. Quanto mais importante Ele é para 
nós mais destaque damos às coisas relacionadas a Ele. Então, 
qual é o valor que as coisas de Deus possuem em sua vida? 
Quando as pessoas ao seu redor olharem para você, com certeza 
irão observar o amor a Deus. Irão observar também a sua alegria 
em viver da melhor forma possível na presença Dele. Dê glórias 
a Deus com sua vida.  
 

Reflexão  

1. Como é possível esquecer de Deus?  
 

2. O que dizer sobre o esquecimento “seletivo” de Deus? Ou seja, 
“esqueço” que sou cristão em determinados lugares e 
momentos...  
 

3. Como manter viva a importância de Deus em sua vida?  
 

Tempo de Orar 

 Em pequenos grupos, ore pedindo a Deus para que 
possamos manter o amor a Deus vivo e intenso no nosso dia a 
dia.  
 

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 


