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ROTEIROPGM 
05 a 11 de janeiro de 2020 

Viver Sábio 

Quebra-gelo 

O ano está começando e novos desafios serão encontrados no 
decorrer dele. O que poderia abalar os planos e projetos que 
você deseja para este ano?  
 

Tempo de cantar 

Utilize os hinos sugeridos ou outros de sua preferência. 
 

Leitura Bíblica 

Filipenses 4:10-20 
 

Tempo de Compartilhar a Palavra  

 “Contentamento” é o nome desta atitude do apóstolo 
Paulo. Ele não está acomodado quando diz estar feliz em 
qualquer situação. O que esse missionário nos ensina é que 
aprendeu a viver em toda e em qualquer situação.  

 Quando escreveu essa carta, Paulo estava preso e 
agradeceu aos crentes todas as vezes em que foi possível ajuda-
lo em seu ministério. A razão do seu viver não era o ter, mas, sim, 
estar com Cristo: quer falando Dele nesta vida ou indo viver com 
Ele no céu. Paulo sabia que precisaria ser fortalecido para poder 
cumprir todos os projetos e realizar o proposto por Jesus para a 
sua vida. Sabia que estava submisso ao Deus rico, que pode 
suprir todas as necessidades. Essas necessidades não 
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correspondem aos apelos feitos pela sociedade, que afirma que 
somente com objetos novos, dinheiro no bolso, saúde perfeita 
teremos prazer e ficaremos despreocupados.  

 Quando você é feliz em Cristo saberá viver com fartura e 
também com as limitações que a vida impuser. Agradeça a 
Deus a oportunidade de viver na presença de Jesus todos os 
dias. Isso, sim, trará a você a verdadeira alegria.  
 

Reflexão  

1. Qual a diferença entre contentamento e acomodação à 
situação?  

2. Como a experiência de Paulo pode nos ajudar nos desafios de 
um novo ano?  
 

Tempo de Orar 

 Em pequenos grupos, ore agradecendo a Deus por sua 
presença e pedindo que Ele nos ajude a viver os dias com 
sabedoria.  
 

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. 


