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ROTEIROPGM 
08 a 14 de março de 2020 

Trabalho 
de Resgate 
Quebra-gelo 

Peça que sejam bem sinceros diante da seguinte pergunta: 
como vocês se sentiriam se fossem convidados para uma linda 
festa e lá chegando seu anfitrião tivesse reservado os melhores 
lugares e comidas para mendigos, viciados e delinquentes?  
 

Tempo de cantar 

Utilize os hinos sugeridos ou outros de sua preferência. 
 

Leitura Bíblica 

Lucas 5:27-32 
 

Tempo de Compartilhar a Palavra  

 A sociedade do tempo de Jesus era formada por pessoas 
religiosas e outras que viviam fora da rígida lei dos escribas e 
fariseus. A palavra fariseu, que na época denominava uma classe 
de princípios morais elevados que se considerava acima dos 
demais, devido à sua contradição e preconceitos contra os que 
não cumpriam suas exigências, hoje se aplica aos hipócritas. Ser 
fariseu é sinônimo de hipócrita. Foi Jesus quem os desmascarou 
e com isso atraiu o seu ódio contra ele.  

 Essa é uma das ocasiões, quando Jesus responde à uma 
crítica injusta. Ele afirma sua visão de resgate do ser humano 
perdido e diz que sua compaixão inclui os mais necessitados de 
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perdão.  

 Quantas vezes agimos como os fariseus e nos isolamos dos 
mais contrários à nossa religião. Graças a Deus que a mensagem 
do Evangelho continua atraindo pecadores ao arrependimento. 
Vamos demonstrar-lhes com amor que o evangelho é poder de 
Deus para a salvação de todo aquele que crê.  

 Oremos pelos que testemunham na Cristolândia, nos 
presídios, à pessoas cuja conduta é reprovável. Jesus veio, 
morreu e ressuscitou por elas. Devemos aproximar-nos delas 
com amor e com a mensagem de Jesus.  
 

Reflexão  

1. Qual é o valor de cada pessoa diante de Deus? 

2. Como ser capaz de agir com todos sem discriminação e 
preconceito? 

3. Como a igreja pode agir para ser capaz de aceitar e respeitar 
ao outro a partir de mim mesmo?  
 

Tempo de Orar 

 Em pequenos grupos, ore pedindo a Deus para nos fazer 
capazes de amarmos uns aos outros como ele nos amou.  
 

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. 


