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ROTEIROPGM 
19 a 25 de janeiro de 2020 

Livre Acesso ao 
Trono da Graça 
Quebra-gelo 

Pergunte: o que você faria ou pediria se tivesse uma audiência 
com o presidente de uma superpotência ou com um rei?  
 

Tempo de cantar 

Utilize os hinos sugeridos ou outros de sua preferência. 
 

Leitura Bíblica 

Hebreus 4:11-16  
 

Tempo de Compartilhar a Palavra  

 A salvação que Jesus dá torna você uma pessoa especial na 
presença de Deus. Ele conhece tudo, até o mais intimo do seu 
coração. Não existe nada encoberto para Ele. Isso assusta você? 
Você teria sentimentos e pensamentos recorrentes que 
ninguém poderia saber? Não tenha medo. Jesus, O Sumo 
Sacerdote, passou por todas as nossas tentações e venceu todas 
elas. Com isso ele o capacita, mesmo imperfeito pecador, a se 
apresentar diante de Deus sem qualquer impedimento.  

 Jesus o torna justo e purificado para se apresentar diante 
do trono de Deus. Isso significa que você não precisa buscar o 
poder de Deus em flores, óleos, caminhadas, unção especial ou 
lugares sagrados. Você mesmo poderá se apresentar com toda 
confiança diante de Deus porque será recebido. Jesus 



 

PIB São Luís   2 

inaugurou um novo e seguro caminho através do seu próprio 
corpo (Hb 10:20). Nenhuma outra coisa precisará levar o seu 
pedido a Deus. Apresente-se agora a Ele em oração.  
 

Reflexão  

1. Quais são os requisitos para se ter uma audiência com Deus, o 
Rei dos reis?  
  

2. Itens como flores, óleos, caminhadas, unção especial, lugares 
sagrados ou intermediários pode nos fazer chegar ao trono de 
Deus?  
 

3.  Como a vinda de Jesus ao mundo nos permitiu o acesso a 
Deus?  
 

Tempo de Orar 

 Em pequenos grupos, ore pedindo a Deus para que 
possamos chegar diante Dele com fé e confiança, por meio de 
Jesus, a fim de recebermos misericórdia e graça. 
 

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. 


