
ROTEIROPGM
25 de setembro a 1º de outubro de 2022

Quebra-gelo (5 min)
Como você identifi ca uma pessoa sábia?

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

Tempo de cantar (5 min)
Utilize o hino de sua preferência.

Tempo de Compartilhar a Palavra 
 Como viver a vida diante desse “novo normal”? Esta foi uma 
das perguntas feitas neste tempo de pandemia. Ela abrange e refl ete 
a situação da maioria das pessoas. É importante termos em mente 
que sempre seremos surpreendidos por notícias ou situações boas ou 
ruins, e é certo que alegria e tristeza caminham juntos nesta nossa 
trajetória.
 É fato que a nossa vida nunca mais voltará a ser como antes, 
porque, após passar pelo caos, nós não seremos mais os mesmos. 
Por isso, para viver neste mundo, precisamos de sabedoria, mais 
especifi camente da sabedoria de Deus, porque mesmo “a loucura 
de Deus é mais sábia que a sabedoria humana” (1 Co 1:25). Portanto, 
a sabedoria de Deus não se confunde com a sabedoria do mundo, 
porque quando a vida é vivida apenas com conhecimento, ela pode 
ser perdida muito antes da morte.
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SABEDORIA



 Somente a sabedoria de Deus abre nossa mente para realidade 
de que nossa trajetória está marcada por provas, desvios e tropeços. 
Então sempre devemos pedi-la ao Pai celestial, pois, diferentemente 
do conhecimento, que é teórico, ela é um dom de Deus e dá ao cristão 
a orientação necessária para viver. A Deus pertence a sabedoria e o 
viver (Dn 2:20). Nele e em Cristo estão todos os tesouros da sabedoria 
e do conhecimento (Cl 2:2). Se lhe falta sabedoria, peça-a ao Senhor..

Refl exão
1. No tempo da pandemia, como você enfrentou os momentos de 

tristeza e alegria?
2. Qual a diferença entre conhecimento e sabedoria?
3. Segundo o texto bíblico, de que forma podemos adquirir sabedoria?

Orando uns pelos outros (10 min)
Orem pedindo a Deus sabedoria em cada situação do viver.

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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