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ROTEIROPGM 
19 a 25 de abril        #emcasacomapib 

Memória  
com Esperança 
Quebra-gelo 

Cite uma lembrança que traz alegria ao seu coração. 
 

Tempo de cantar 

Utilize os hinos sugeridos ou outros de sua preferência. 
 

Leitura Bíblica 

Lamentações 3:19-26 
 

Tempo de Compartilhar a Palavra  

 Algumas pessoas são dotadas de uma memória invejável: 
lembram-se de nomes de pessoas, de lugares e de datas que 
fizeram parte de sua vida há décadas. A memória ocupa um 
lugar específico em nosso cérebro e existem estudos que 
indicam métodos para melhorar suas condições, principalmente 
para as pessoas mais idosas que podem sofrer de Alzheimer. 

 Na verdade, o que mais nos toca emocionalmente é o que 
mais prontamente nos vem à memória. Jeremias, exercitando 
sua memória emocional, escreve sobre o seu infortúnio e a sua 
amargura vividos no cativeiro na Babilônia. Em contraste, 
porém, declara a sua esperança em Deus. Por causa do grande 
amor do Senhor, o seu povo não foi destruído totalmente. As 
misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Ele é bondoso 
para todos aqueles que nele esperam e estes alcançam a 
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a salvação. 

 Nossa fé em Deus e em Jesus Cristo, bem como o consolo 
do Espírito Santo, animam-nos a prosseguir. Precisamos nos 
esquecer da vida de pecado, dos insucessos e das injustiças 
sofridas e recordar sempre o amor de Deus e o sacrifício de 
Jesus Cristo por nós na cruz. Devemos ter a atitude do apóstolo 
Paulo: esquecer as coisas que ficaram para trás e avançar para 
as que estão adiante, até alcançar o prêmio do chamado 
celestial em Jesus Cristo (Fp 3.13,14). 
 

Reflexão  

1. Ao ler os versos 19 e 20 do texto em destaque, o que podemos 
perceber sobre os sentimentos do profeta?   

2. O que nos faz ter a certeza de que não ficaremos abatidos 
para sempre?   

3. O que verdadeiramente tem que trazer esperança ao seu 
coração? 
 

Tempo de Orar 

 Em pequenos grupos, compartilhe o que o tem deixado 
abatido e ore para que o Senhor traga à memória o que pode 
dar esperança. 
 

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. 


