
ROTEIROPGM
27 de junho a 03 de julho de 2021

Tenha Fé
Quebra-gelo (5 min)
Compartilhe uma experiência em que o seu entusiasmo do princípio 
se tornou frustração ao fi nal.

Tempo de orar (5 min)
Orar pelo encontro, pelas pessoas presentes e pelo compartilhamento 
da Palavra.

Tempo de cantar (5 min)
Utilize os hinos sugeridos ou outros de sua preferência.

Leitura Bíblica
Mateus 14:25 a 36

Tempo de Compartilhar a Palavra (25 min) 
 Aquela era para ser uma manhã extraordinária. Pedro poderia 
contar depois para todo mundo: “Eu andei sobre as águas! Vocês 
precisavam ver!” Mas isso não aconteceu, porque ele teve medo e 
afundou!
 Quem nunca viveu uma experiência em que a alegria se tornou 
em decepção, tristeza e fracasso? Muitas vezes, porque estávamos 
apenas entusiasmados, mas não seguros dos fatos, sem ter uma 
convicção profunda sobre algo ou alguém. Às vezes, no trabalho, na 
igreja ou na família, criamos expectativas e nos frustramos porque 
não estamos plenamente confi antes no outro ou em nós mesmos. 
Pedro experimentou a dúvida, a incerteza e o medo. Ele esqueceu-se
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do que Jesus tinha dito no verso anterior: “Venha!” Não há o que duvidar 
a respeito da palavra de Jesus. Por que Pedro teve medo? Porque ele é 
humano como eu e você, não sentiu seus pés fi rmes e vacilou.
 Tenha fé. Confi e nas palavras de Jesus! Veja e viva o que Deus 
fará por você e para você e, depois, conte a outras gerações. Talvez 
você não ande sobre as águas, mas Deus pode fazer infi nitamente 
mais: pode salvar pessoas de corações duros em sua família, pode 
curar doenças incuráveis pela medicina, pode dar uma promoção no 
seu trabalho fazendo surgir uma vaga onde não existia possibilidade, 
pode reatar relacionamentos familiares quebrados há tempos, enfi m. 
Deus pode todas as coisas! Ele é Deus, Senhor e soberano sobre tudo. 
Tenha fé!

Refl exão
1. Você já passou por uma experiência semelhante à de Pedro? Quais 

as consequências de se esquecer ou duvidar das palavras de Jesus?
2. Como a certeza de que o Senhor cumpre a sua Palavra infl uencia 

sua maneira de viver e de enfrentar as tempestades da vida? 
3. Você está disponível para viver pela fé, cumprindo o chamado de 

Deus em sua vida?

Tempo de Orar (10 min)
Em trios, compartilhar as necessidades de oração e interceder para 
que cada um viva de acordo com a fé e não com as circunstâncias ao 
redor.

Tempo de Multiplicar (5 min) 
Orar pelas pessoas no Cartão Alvo de Oração.

Tempo da Igreja (5 min)
Acompanhe na próxima página nossa agenda. você também encontra 
em nossas redes sociais e nosso site.
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