ROTEIROPGM
01 a 07 de maio de 2022

O LÍDER PLANEJA
Quebra-gelo (5 min)
Quando você era pequeno, o que você ‘queria ser quando crescer’?
Conversando com Deus (5 min)
Apresentar a semana que passou e esta reunião.
Louvando e adorando juntos (5 min)
“ O Senhor reina! Exulte a terra e alegrem-se as regiões costeiras
distantes.” (Salmos 97:1)
Leitura Bíblica
Neemias 1:1-8
Tempo de Compartilhar a Palavra (25 min)
Neemias passou 4 meses em oração desde o dia em que ouviu
as notícias sobre como estava Jerusalém, tempo em que também
estava planejando as suas ações. Por isso, quando o rei lhe perguntou
sobre o que ele queria, tinha as respostas exatas, estava preparado
para aproveitar as oportunidades porque sabia o que queria e do que
precisava para alcançar seus objetivos.
O mais provável é que Neemias não conhecesse Jerusalém
pessoalmente, pois deve ter nascido e crescido fora da Judeia; mesmo
assim, sabia do que iria precisar e onde poderia encontrar cada coisa
necessária aos seus objetivos.
Planejar é pensar previamente em um trabalho, estabelecendo
objetivos, métodos e prazos para alcançá-los, trabalho que envolve
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diagnosticar a realidade do momento e prever dificuldades. Neemias
mostra que planejar não é apenas preparar-se, é, antes de tudo,
perguntar qual é o futuro que Deus quer para nós e juntar-se ao
que ele mesmo está fazendo. Planejamento e oração não são etapas
distintas, mas duas ações intrínsecas e simultâneas. Aprendamos,
pois, com Neemias.
Reflexão
1.

Que situações em minha vida, em minha família e em minha igreja
tem me incomodado atualmente? Como tem sido minhas orações
sobre estas situações? Como resultado, o que tenho planejado
fazer?

2. Em que planejamentos estou envolvido atualmente? Como tem
sido minhas orações em relação a estes projetos?
3. A quem, e como, tenho ensinado sobre planejar e orar?
Orando uns pelos outros (25 min)
‘Clamo a ti, Senhor, e digo: “Tu és o meu refúgio; és tudo o que tenho
quena terra dos viventes.” ’ (Salmos 142:5)
Tempo de Multiplicar (5 min)
Tempo para planejar ações de ‘chamar’ as pessoas de seu cartão
alvo para um momento de comunhão e que permita apresentar seu
testemunho pessoal.
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 pela liderança pastoral.
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