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ROTEIROPGM 
26 de abril  a 02 de maio      #emcasacomapib 

Mesmo não... 
Ainda assim 
Quebra-gelo 

Você consegue se alegrar no sofrimento? 
 

Tempo de cantar 

Utilize os hinos sugeridos ou outros de sua preferência. 
 

Leitura Bíblica 

Habacuque 3:17-19 
 

Tempo de Compartilhar a Palavra  

 Essa expressão do título, nós a encontramos nos versículos 
1 e 18: “Mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas 
nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não 
havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no 
curral nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no 
Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação.” 

 O cenário traçado pelo profeta, aproximadamente 600 
anos antes de Cristo, é de uma calamidade total. O Dr. Chuck 
Smith, hoje na presença do Senhor, resume esse cenário 
catastrófico nas quatro frases abaixo: 

• A ausência de figos e uva indicava um inverno longo e 
rigoroso; 

• O esforço para uma safra abundante da azeitona seria inútil; 
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• O fracasso na colheita da lavoura seria devastador; 

• Currais e estábulos completamente vazios apontavam a 
completa falta de leite. 

O versículo 17, portanto, claramente aponta para o “mesmo não”. 

Já o versículo 18 introduz o “ainda assim”, que se baseia no 
louvor e na adoração: “exultarei e me alegrarei.” Habacuque 
afirma sua alegria no Senhor e demonstra que seus olhos estão 
acima das circunstâncias que o cercavam: “O Senhor [...] é a 
minha força [...] Ele faz-me andar em lugares altos” (v.19). 

 Vale a pena vivermos nesse “mesmo não... Ainda assim”. 
 

Reflexão  

1. Nestes dias tão difíceis que vivemos, é possível viver o “Mesmo 
não... Ainda assim”?   

2. O que é que nos capacita a viver o “Mesmo não... Ainda 
assim”?   

3. Como você pode ajudar outras pessoas a permanecerem 
firmes no Senhor quando as situações não são as mais 
favoráveis?? 
 

Tempo de Orar 

 Em pequenos grupos, agradeça a Deus por sua graça e 
peça que mantenha cada um firme nos dias difíceis. 

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. 


