
ROTEIROPGM
18 a 24 de abril de 2021

O Meu Nome 
Está Escrito
Quebra-gelo (5 min)
Qual o significado do seu nome?

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

Tempo de cantar (5 min)
Utilize os hinos sugeridos ou outros de sua preferência.

Leitura Bíblica
Lucas 10:17-20

Tempo de Compartilhar a Palavra (25 min) 
 Os discípulos, após ouvirem e obedecerem à instrução de 
Jesus, retornaram felizes porque perceberam que os demônios lhes 
obedeciam. Jesus os advertiu que se alegrassem com o principal: 
terem seus nomes escritos no livro da vida.
 Temos muitas coisas para nos alegrar e agradecer: o alimento 
diário, o vestuário, a família, o trabalho, os bens, os amigos, enfim, há 
coisas que denominamos “grandes” e outras coisas que chamamos 
de “pequenas” pelas quais precisamos agradecer igualmente. Mas 
se você pensar direitinho, a maior gratidão que devemos ter é que 
o nosso nome está escrito no livro da vida, e isso nos habilita a viver 
com Cristo no céu eternamente. Lá não teremos as necessidades que 
temos aqui, pois é um local especial, preparado por Deus e muito
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diferente de tudo que vemos, pensamos ou temos. Como cantamos, 
o céu é um lindo lugar!
 Nada merecíamos, mas Jesus nos deu quando nos chamou 
para ser nosso Senhor e Salvador. Como Deus é bom! Não deixe de 
agradecê-lo por todas as coisas que ele faz, por quem ele é e pelo que 
ele representa para você! É verdade que experimentamos coisas que 
não são tão boas e até coisas ruins, mas não devemos esquecer que o 
nosso bondoso Deus nos fará viver com resignação mesmo em meio 
às lutas da vida. Lembre-se: o seu nome está escrito no livro da vida e 
isso nos enche de esperança.

Reflexão
1. De acordo com o texto bíblico, qual foi a advertência que Jesus fez 

aos seus discípulos?
2. O que precisamos fazer para ter o nome escrito no livro da vida?
3. Você tem certeza de que o seu nome está escrito no livro da vida? 

O que significa isso para você hoje?

Tempo de Orar (10 min)
Em duplas, compartilhar as necessidades de oração e interceder para 
que haja um verdadeiro desejo de estudar e obedecer a Palavra.

Tempo de Multiplicar (5 min) 
Orar pelas pessoas no 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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