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ROTEIROPGM 
12 a 18 de abril        #emcasacomapib 

Encoraje pessoas a  
seguir em frente  
Quebra-gelo 

Você já foi encorajado por alguém? Como foi essa experiência 
para a sua vida? 
 

Tempo de cantar 

Utilize os hinos sugeridos ou outros de sua preferência. 
 

Leitura Bíblica 

Rute 2:1-7 
 

Tempo de Compartilhar a Palavra  

 Pessoas motivadores são reconhecidas e bem recebidas 
em qualquer ambiente social. Todos nos sentimos bem quando 
estamos próximos a pessoas que não destacam nossos pontos 
negativos com a intenção de parecer melhores. Os motivadores 
ainda possuem a qualidade de sempre empurrar as pessoas ao 
seu redor para frente, ainda que alguns pontos precisem de 
ajustes. 

 Como você tem influenciado as pessoas ao seu redor? Você 
é alguém que ajuda os outros a seguir em frente, rompendo 
seus limites e alcançando o melhor? Ou você é conhecido por 
seu alguém desmotivado, triste e abatido? 

 Este trecho do livro de Rute nos conta que as duas 
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mulheres haviam trilhado uma longa jornada de volta à terra de 
sua família. Ao chegarem a Belém, Rute buscou um recomeço: 
ela iria até o campo, onde muitos homens trabalhavam, e 
recolheria espigas de quem o permitisse. 

 Tratava-se de uma tarefa perigosa para uma estrangeira 
como Rute. Noemi, todavia, entra em cena como uma 
encorajadora, certamente por entender em seu coração que 
havia um propósito divino em meio ás dificuldades pelas quais 
estavam passando. 

 Quando motivamos pessoas, favorecemos seu sucesso e, 
consequentemente, o nosso. Quem crê em Deus, precisa 
motivar pessoas a viverem melhor, a crescerem espiritual, física, 
emocional e materialmente. 

Reflexão  

1. Segundo o texto bíblico, Noemi agiu como uma pessoa 
motivadora. E você, como tem agido em seus relacionamentos 
pessoais?  

2. Diante de tarefas difíceis, como você age?   

3. Comente a seguinte frase: “Quando motivamos pessoas, 
favorecemos seu sucesso e, consequentemente, o nosso.”  

Tempo de Orar 

 Em pequenos grupos, compartilhar as necessidades de 
oração e interceder para que cada um seja uma pessoa que 
encoraja os outros a seguir em frente. 

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. 


