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ROTEIROPGM 
23 a 29 de fevereiro de 2020 

Paz e 
Segurança 
Quebra-gelo 

Pergunte: O que você responde quando está mal e alguém te 
pergunta: “Tudo bem?” Responde a verdade e compartilha o 
que está acontecendo? Mente para encurtar a conversa? Diz a 
verdade, mas reserva-se o direito de manter sua privacidade? 
 

Tempo de cantar 

Utilize os hinos sugeridos ou outros de sua preferência. 
 

Leitura Bíblica 

Miquéias 5:1-5 
 

Tempo de Compartilhar a Palavra  

 Eu estava sentada sozinha esperando o meu voo e 
chorando sem parar, quando um desconhecido, obviamente 
incomodado com meus soluços, olhou e disse: “Está tudo bem. 
Vai ficar bem”. Embora eu soubesse que a pessoa estava bem-
intencionada, não me deu conforto nenhum, porque eu tinha 
acabado de receber a notícia que meu pai falecera, e eu estava 
viajando para ir ao enterro dele. O viajante não me conhecia e 
nem podia saber o que estava no meu futuro, e por isso suas 
palavras não tinham poder para me acalmar. 

 As palavras de Miquéias são diferentes porque não são 
palavras vazias ou baseadas na esperança falsa, e sim baseadas 
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num profundo conhecimento de quem é Deus. Miquéias está 
dizendo que tudo vai terminar muito bem, porque Deus é 
soberano. Ele controla a história, e mesmo quando as coisas 
parecem o mais caótico possível, Deus pode afirmar que o seu 
povo viverá em segurança e paz. 

 Como é confortador enxergar Deus como um pastor que se 
dobra para pegar suas ovelhas e ao mesmo tempo saber que 
sua majestade alcança todo o canto da terra! Nossa esperança 
não é que tudo vai acabar como queremos, mas que nosso Deus 
é grande. 
 

Reflexão  

1. Como consolar alguém que se encontra em uma situação 
adversa?  

2. O que é a paz oferecida por Deus na bíblia?  

3.  Como a soberania de Deus pode trazer paz e conforto em 
situações difíceis?  
 

Tempo de Orar 

 Em pequenos grupos, ore pedindo a Deus para que 
possamos sentir a paz que excede todo o entendimento mesmo 
em situações adversas.  
 

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. 


