
ROTEIROPGM
23 a 29 de janeiro de 2022

Quebra-gelo (5 min)
O que mais tem me marcado nessa série de roteiros é _______________.

Conversando com Deus, Louvando e adorando juntos (10 min)
Cantar, louvando ao Senhor, e orar pela reunião.

Leitura Bíblica
Salmos 96

Tempo de Compartilhar a Palavra (25 min) 
A mensagem central é que toda a Terra deveria louvar ao Senhor, o 

único Deus; os deuses das nações, adorados em forma de ídolos não poderiam 
ser Deus. Os judeus não tinham imagens; a arca era sim um símbolo da 
presença de Deus, mas não era adorada; em nada se comparava às imagens 
dos ídolos.
 Toda a mensagem de Deus aos judeus, formou o pensamento 
sobre o que de fato Deus é (criador, soberano, santo, amor justo, alegria), 
abominando o que é criação humana (animismo1, fetichismo2, libertinagem, 
medo, legalismo).
 Apesar da excelente doutrina do Salmo, uma lição implícita desta 
oração, e que queremos focar em nosso momento de compartilhar, é que os 
judeus cantavam o Salmo, mas não o praticavam. Enfatizavam ‘anunciem a 
sua glória entre as nações’, mas não faziam isso. Neste, e em outros aspectos 

também, oravam mas não praticavam o que criam.
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ORANDO E PRATICANDO 
O QUE ORAMOS

1  Crença religiosa que crê que todas as formas identifi cáveis da natureza possuem 
uma alma e agem intencionalmente; há espíritos na chuva, na fl oresta, no fogo, etc.
2  Culto de objetos que se supõe representarem entidades espirituais e possuírem 
poderes de magia, como amuletos e relíquias.



Refl exão
1. A visão de Igreja Multiplicadora, o conceito de Evangelização 

Discipuladora, de Relacionamentos Discipuladores, usa muito 
da expressão ‘intencional’, que é um chamado a admitirmos que 
algumas atitudes de discipulado não serão tomadas naturalmente 
por nós, mas dependerão de um esforço consciente sob a graça de 
Deus. O que tem sido mais difícil para mim? Por que?  

(   )  Orar com paixão pela conversão das pessoas de meu cartão alvo
(  ) Iniciar relacionamentos discipuladores com pessoas de minha 
família e falar sobre fé.
( ) Iniciar relacionamentos discipuladores com pessoas de meu 
trabalho/escola/vizinhança e falar sobre fé.
(   ) Investir tempo em pessoas que querem o discipulado.
(   ) Investir mais tempo pessoal em oração e leitura bíblica.
(   ) Praticar no cotidiano a compaixão e graça.
(   ) _________________________________________________.
2. Que decisões eu tomo hoje para aproximar cada vez mais minha 

vida de oração de minha prática?

Orando uns pelos outros (25 min)
Cremos num Deus que é real, e por isso vamos apresentar a ele nossas 
necessidades; vamos fazê-lo em grupos de 3 ou 4.

Tempo de Multiplicar (5 min) 
Devemos ter o interesse de ver todas as nações adorando a Deus, a 
começar por nossos relacionamentos.

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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