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ROTEIROPGM 
22 a 28 de março de 2020        #emcasacomapib 

 
Trabalho Divino  
Quebra-gelo 

Pergunte: como você se sente quando em uma situação não há 
nada que se possa fazer a não ser esperar? Quem desejar, 
poderá compartilhar uma experiência vivida.  
 

Tempo de cantar 

Utilize os hinos sugeridos ou outros de sua preferência. 
 

Leitura Bíblica 

Isaías 64:1-8 
 

Tempo de Compartilhar a Palavra  

 Um velho rei, sem filhos, fez um concurso para escolher seu 
sucessor. Depois de muitas provas, havia três candidatos com as 
mesmas qualificações. A última prova seria uma corrida, mas 
antes do início alguém cochichou no ouvido de cada candidato: 
“O rei está de olho e mandou você esperar o sinal dele para 
começar a correr”. 

 Os três estavam posicionados para começar a corrida 
quando soou um sinal. Um candidato hesitou, mas começou a 
correr. Quando o segundo candidato viu o outro correndo, ele 
decidiu correr também. O terceiro esperou o sinal do rei. Os dois 
já haviam chegado ao final da corrida, mas o terceiro ainda 
esperava. O rei chamou os três e explicou que a prova não era 
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para ver quem podia correr, mas ver quem podia esperar. O 
terceiro candidato, que esperou o sinal do rei, ganhou a prova. 

 Deus oferece ajuda divina para quem espera por ele; para 
quem procura seu conselho, quem pede sua ajuda; quem 
espera para agir dentro do tempo dele. Você não perde por 
esperar em Deus. “Uns confiam em carros, e outros em cavalos, 
mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso 
Deus” (Salmo 20.7). 
  

Reflexão  

1. Como controlar a ansiedade numa situação que exige que 
paremos e esperemos?  

2. Por que Deus demora a responder alguns pedidos que 
fazemos?  

3. O que acontece quando não queremos esperar o “tempo de 
Deus” e agimos por nossas próprias forças? 

4. Explique como a confiança em Deus pode exercitar a fé e a 
paciência?  

Tempo de Orar 

 Em pequenos grupos, ore pedindo a Deus para que 
confiemos em sua sabedoria e tenhamos fé para esperar a sua 
providência.  

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. 


