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ROTEIROPGM 
04 a 11 de abril        #emcasacomapib 

O teu Rei 
vem a ti 
Quebra-gelo 

Jesus é Rei. O que significa isso? 
 

Tempo de cantar 

Utilize os hinos sugeridos ou outros de sua preferência. 
 

Leitura Bíblica 

Zacarias 9.9-17 
 

Tempo de Compartilhar a Palavra  

 O Antigo Testamento traz muitas profecias acerca da vinda 
de Jesus. Entre elas, essa que lemos tem muito a nos ensinar a 
respeito do nosso amado Mestre. 

 O profeta Zacarias foi um profeta pós-exílico. Os israelitas 
tinham voltado para a sua terra que, certamente, estava 
destruída. No meio dessa “bagunça”, Zacarias traz uma 
mensagem de conforto e esperança para aquele povo: “o teu rei 
vem a ti”. E porque o Rei viria, o povo deveria se alegrar. 

 O profeta revela o caráter pessoal desse Rei e o caráter de 
sua missão: ele seria humilde e justo., traria a salvação, 
anunciaria paz às nações e dominaria sobre tudo. 

 Para a nossa alegria e glória do Senhor, o nosso Rei veio a 
nós. Jesus veio ao mundo, de uma forma geral, e veio a mim e a 
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você, particularmente. Ele veio ao nosso encontro. E agora 
somos nós que nos regozijamos por isso. 

 Eu não sei que momento você vive na sua vida agora, se de 
calmaria ou tempestade, se você está tranquilo ou 
desesperançado como aqueles judeus pós exílicos. Mas eu sei 
que, porque Jesus veio, nós fomos justificados, temos paz com 
Deus e a paz de Deus, que guarda os nossos corações. Além 
disso, o nosso Rei reina soberano sobre todas as coisas. Ele tem o 
controle de tudo.  Sua vida está segura nas mãos dele. Alegre-se 
nessa verdade. 
  

Reflexão  

1. Qual a melhor bênção do reinado de Jesus na sua vida?  

2. Saber que Jesus reina muda o que na sua forma de viver?   

3. Como você pode honrar o Rei Jesus na sua vida?  
 

Tempo de Orar 

 Em pequenos grupos, interceda por pedidos pessoais e 
agradeça a Deus pela vida e reinado de Jesus. 

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. 


