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ROTEIROPGM 
12 a 18 de janeiro de 2020 

Instrumento 
de Benção 
Quebra-gelo 

Pergunte: Por viver uma vida correta o cristão deve entender 
que merece uma recompensa de Deus?  
 

Tempo de cantar 

Utilize os hinos sugeridos ou outros de sua preferência. 
 

Leitura Bíblica 

Gênesis 39:1-10 
 

Tempo de Compartilhar a Palavra  

 Aprendemos através de muitos canais de informação que 
benção é aquilo que recebemos de bom. A vida de José estava 
na contramão dessas informações. Estava longe da família e 
escravo em uma terra distante. Mas a sua vida era diferente. 
Irradiava benção. Tudo ao seu redor era abençoado através de 
José e não por José. Era um jovem temente que buscava a Deus 
e por isso lemos que “Deus estava com José” (v. 2).  

 Quando o pecado bateu à sua porta ele mostrou a sua 
fidelidade a Deus. Como poderia fazer algo tão “perverso” contra 
Deus? (v. 9). A vida ficaria pesada demais para ser vivida. Por 
vezes não agimos como José. Queremos que Deus monte ao 
nosso redor um “spa” com bênçãos divinas e ainda 
cambaleamos entre o certo e o errado.  
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 José vivia apenas para agradar a Deus. Por onde passou 
Deus abençoou tudo ao seu redor, até os irmãos que o 
abandonaram. É assim que você pode viver com alegria e 
transformar o seu ambiente com bênçãos.  
 

Reflexão  

1. Como entender as provações pelas quais passamos?  
  

2. O que fazer quando Deus responde “não” aos nossos pedidos? 
 

3.  Como ser benção quando se tem a sensação de que não está 
sendo abençoado?  
 

Tempo de Orar 

 Em pequenos grupos, ore pedindo a Deus para que 
aprendamos a ser fiéis em meio às adversidades.  
 

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. 


