
ROTEIROPGM
23 a 29 de outubro de 2022

Quebra-gelo (5 min)
Qual o tamanho de Deus para você?

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
Jeremias 29:11-14

Tempo de Compartilhar a Palavra 
 Um garoto perguntou ao pai: “Qual o tamanho de Deus?” 
Então, ao olhar para o céu, o pai avistou um avião e perguntou: “Que 
tamanho tem aquele avião?” O menino disse: “Pequeno; quase não 
dá para ver.” O pai o levou a um aeroporto, e ao chegar próximo de 
um avião, perguntou: “E agora, qual o tamanho desse?” O menino 
respondeu: “Nossa pai, esse é enorme!” O pai então disse: “Assim é 
Deus. O tamanho vai depender da distância que você estiver dele. 
Quanto mais perto você está dele, maior ele será na sua vida!”
 O povo de Deus foi se afastando dele e de seus ensinos até 
chegar ao ponto de o Senhor permitir uma grande calamidade para 
que pudessem se lembrar dele. Foram 70 anos de cativeiro, até que o 
Senhor se manifestou para dizer que ele estava vendo tudo em todo o
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tempo e que estava por perto sempre. Ele só queria que as pessoas 
desejassem estar perto dele também e o chamassem. Enquanto isso, 
aguardava o momento para poder demonstrar seu poder, amor e 
cuidado, levando o povo de volta para casa.
 O verso 13 é um alento para nós e uma recomendação. Não 
basta lembrar, é preciso buscar. Encontraremos o Senhor quando o 
desejo partir do coração. Buscar a Deus de todo o coração demonstra 
um desejo ardente de ver o tamanho do Senhor e senti-lo bem 
pertinho, a nos proteger.
 De que tamanho você tem visto Deus?

Refl exão
1. Por que quanto mais nos afastamos de Deus, menor ele se torna 

para nós?
2. Quais as consequências de se afastar de Deus?
3. Segundo o profeta Jeremias, o que devemos fazer quando 

percebemos que estamos nos afastando do Senhor ou já nos 
afastamos?

Orando uns pelos outros (10 min)
Em trios, compartilhar as necessidades de oração e interceder para 
que Deus os mantenha sempre perto dele.

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.

PIB São Luís 2




