
ROTEIROPGM
17 a 23 de abril de 2022

Quebra-gelo (5 min)
Há alguma coisa que você tem sonhado fazer por muito tempo? Por 
que você ainda não fez?

Conversando com Deus (5 min)
Orar e cantar, celebrando com alegria.

Leitura Bíblica
2 Timóteo 4:5-8

Tempo de Compartilhar a Palavra (25 min) 
 Este é o nosso sexto encontro refl etindo na segunda carta 
de Paulo a Timóteo, aprendendo com a vida do apóstolo em sua 
despedida desta vida.
 Paulo converteu-se no ano 35, foi para Antioquia em 43 e começa 
sua primeira viagem missionária no ano 48, tendo sido executado no 
ano 67. Exerceu o ministério missionário por 17 anos, portanto. Tinha 
muitos planos, sempre querendo pregar o evangelho onde Cristo 
ainda não fosse conhecido (Romanos 15.20). A sua morte àquela altura 
poria fi m a uma brilhante carreira missionária. Mesmo assim, Paulo 
não está lamentado por nada, e pôde dizer que completou a carreira, 
terminou a corrida. 
 Paulo combateu o bom combate, não fi cou apenas olhando 
Deus agir através de outros. Paulo guardou a fé, mesmo quando as 
frustrações vieram com as perseguições e até mesmo com ingratidões  

PIB São Luís 1

COMPLETANDO
A CARREIRA



dos cristãos (como em 4.16), nada abalava a sua fé; sabia a quem servia, 
e o conhecia muito bem.
 E completou a carreira: sabia que não era insubstituível, que o 
Reino de Deus precisa de continuidade. Completou o que lhe estava 
designado para fazer, e treinou outros, como Timóteo, para continuar.

Refl exão
1. Onde tenho servido (combatido) no Reino de Deus? Qual a minha 

posição? Isso ajuda na formação de discípulos?
2. Tenho guardado a fé? Fazer a obra de Deus tem me deixado 

cansado, frustrado, magoado ou pensando em desistir? (Neste 
momento, se alguém quiser compartilhar sentimentos de 
difi culdade em guardar a fé, será apropriado.)

3. Eu poderia dizer, hoje, que completei a carreira em meu ministério 
e em minha família? Fiz aquilo para o que fui chamado e deixei 
alguém para continuar? (Se sim, comente quem. Se não, comente 
o que gostaria de mudar de agora em diante.)

Orando uns pelos outros (25 min)
Praticar Tiago 6.13: Está alguém entre vós afl ito? Ore. Está alguém 
contente? Cante louvores.

Tempo de Multiplicar (5 min) 
Novamente, momento de relatório do apoio à plantação de igreja ou 
de planejar ações para a multiplicação deste grupo.

Tempo da Igreja (5 min)
Acompanhe na próxima página nossa agenda. você também encontra 
em nossas redes sociais e nosso site. Aproveite esse momento para 
orar com seu PGM pelos desafi os e liderança da igreja.
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