
ROTEIROPGM
30 de outubro a 05 de novembro de 2022

Quebra-gelo (5 min)
Qual foi a coisa mais importante que você entregou para Jesus?

Tempo de Orar (5 min)
Orar pelo encontro, pelas pessoas presentes e pelo compartilhamento 
da Palavra.

Tempo de Cantar
Utilize o hino de sua preferência.

Leitura Bíblica
Marcos 14:1-9

Tempo de Compartilhar a Palavra 
 Maria, por duas vezes na Bíblia, foi criticada por sua atitude 
em relação a Jesus. Marta a criticou por sentar-se aos pés do Mestre 
enquanto ela estava em volta nos afazeres, e no texto de hoje, alguns 
dos presentes a criticam por derramar tão precioso unguento. Maria, 
no entanto, não se preocupou com os julgamentos, e ofereceu a Jesus 
o seu melhor. O que acho interessante é que, nas duas situações, ela 
obteve a aprovação de Jesus.
 Em nossos dias não é diferente. Todos estamos sujeitos a ser 
alvo de crítica por aquilo que fazemos ou deixamos de fazer. Para 
muitos, ser produtivo é estar sempre ocupado e cheio de afazeres. As 
pessoas julgam aquilo que veem, mas Deus olha nosso coração.
 Fazer o que posso não é fazer apenas o que quero ou acho que
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FAÇA O QUE
VOCÊ PODE



devo fazer. Não é fazer qualquer coisa de qualquer jeito. Fazer o que 
posso é saber que preciso me esforçar, sair do meu conforto, dar o 
meu melhor e fazer o que cabe a mim.
 Se quisermos glorifi car o Senhor através da nossa vida, não é 
necessário que estejamos sobrecarregados com afazeres ou fazer o 
que os outros acham que deveríamos fazer. Basta fazer o que podemos 
com aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos.
 Quando faço o que posso para agradar meu Senhor, a 
consequência é que naturalmente eu coopero com ele, ainda que eu 
não tenha o entendimento ou conhecimento dos frutos que poderão 
ser produzidos através da minha vida de adoração e obediência a 
Cristo.

Refl exão
1. Na sua opinião, quais foram as motivações de Maria ao derramar 

aquele perfume tão caro?
2. Você já foi criticado ou reprovado por fazer algo por/para Jesus? 

Qual foi sua reação?
3. O que você tem hoje que pode ser oferecido a Cristo em adoração 

para que ele seja conhecido?

Orando uns pelos outros (10 min)
Em trios, compartilhar as necessidades de oração e interceder para 
que Deus os ajude a sempre oferecer o melhor a Cristo.

Tempo de Multiplicar (5 min) 
Orar pelas pessoas do seu Cartão Alvo de Oração.

Tempo da Igreja (5 min)
Acompanhe na próxima página nossa agenda. Você também encontra 
em nossas redes sociais e nosso site.
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