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ROTEIROPGM 
26 de janeiro a 01 de fevereiro de 2020 

Mudança 
de Foco 
Quebra-gelo 

Pergunte: O que uma mudança radical exige de uma pessoa? 
Por exemplo, após mudar de religião, profissão, após uma dieta 
com grande perda de peso, mudar de país, etc.  
 

Tempo de cantar 

Utilize os hinos sugeridos ou outros de sua preferência. 
 

Leitura Bíblica 

Efésios 4:20-32  
 

Tempo de Compartilhar a Palavra  

 A santificação é um processo divino em mim que acontece 
com a minha participação. Em primeiro lugar, preciso entender 
que não sou mais uma criatura voltada para o mundo e movida 
pelos desejos carnais do “velho homem”. Agora sou uma nova 
criatura e tenho uma nova vida forjada por Deus em Cristo. É 
lógico que existem atitudes que precisam ser substituídas por 
aquelas próprias de uma nova criação em Cristo.  

 Paulo oferece uma pequena lista de mudanças que devem 
ser observadas como características dessa nova vida. Tudo 
muda porque o coração também muda. Jesus disse que a boca 
fala do que o coração está cheio. Posso acrescentar que o meu 
dedo digita o que o meu coração está cheio; eu abro os links que 
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agradam o que tem dentro do meu coração; assisto aos 
programas de TV que satisfazem o que guardo no coração. 
Paulo está falando de um novo ser que nasce de dentro para 
fora. O que falo e faço refletem o novo ser, o que há no meu 
interior. Então, devo revestir-me do novo para que minha 
atitude também seja nova.  
 

Reflexão  

1. Quando uma pessoa aceita seguir a Jesus qual deve ser o foco 
desta pessoa?  
  

2. Quem opera a mudança na vida de um cristão?  
 

3.  O que é o processo de santificação?  
 

Tempo de Orar 

 Em pequenos grupos, ore pedindo a Deus para que 
possamos olhar para Jesus a fim de que a nossa vida seja 
movida por Sua vontade.  
 

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. 


