
ROTEIROPGM
13 a 19 de fevereiro de 2022

Quebra-gelo (5 min)
Complete a frase: “Quando penso que Deus é soberano sobre todas as 
coisas, eu me sinto _____________”.
(Deus ser soberano signifi ca que Ele é o criador, sustentador, redentor, 
juiz e Senhor da história e do universo, que governa pelo seu poder, 
dispondo de todas as coisas, de acordo com o seu eterno propósito e 
graça).

Conversando com Deus (5 min)
Vamos continuar orando por essa série de encontros e pelas pessoas 
presentes.

Louvando e adorando juntos (5 min)
“Senhor, tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que 
os montes nascessem, ou que tivesses formado a terra e o mundo, 
sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus” (Salmos 90.1,2).

Leitura Bíblica
Jonas 1:4,7,14,15 e 17

Tempo de Compartilhar a Palavra (25 min) 
 Convocado, Jonas fugiu, não da presença literal de Deus, mas 
de Seus planos. Ele devia ir a Nínive, mas foi para Társis, destinos 
totalmente opostos. Apesar da desobediência do profeta, a vontade 
de Deus foi feita. No texto, Deus mostrou autoridade sobre o vento e o 
mar (v. 4), a sorte (v. 7), as circunstâncias (v. 14), o grande peixe e a vida 
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de Jonas (v. 17). Deus usou os eventos para a Sua glória na conversão 
dos marinheiros. Ele é soberano.

Refl exão
1. Já houve alguma situação em que Deus demonstrou ser soberano 

sobre a minha vida? Como foi?
2. Os marinheiros tiveram mais compaixão de Jonas do que Jonas 

dos ninivitas. Que situação eu posso lembrar de ter agido como os 
marinheiros (com misericórdia)?

3. E de alguma situação em que tenha agido como Jonas (sem 
misericórdia)? Como me senti depois?

Orando uns pelos outros (25 min)
Em núcleos de 3 pessoas, orem uns pelos outros. Se alguém tem um 
motivo de oração, compartilhe.

Tempo de Multiplicar (5 min) 
Todos já estão com o seu Cartão Alvo de Oração preenchido? Vamos 
orar por esses relacionamentos.

Tempo da Igreja (10 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 novos desafi os e pela liderança pastoral.
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