
ROTEIROPGM
30 de janeiro a 05 de fevereiro de 2022

Quebra-gelo (5 min)
Quem pode compartilhar uma situação em que não via solução e o 
milagre aconteceu?

Conversando com Deus (5 min)
Agradecendo por que ele é um Deus presente.

Louvando e adorando juntos (5 min)
Venham! Cantemos ao Senhor com alegria! Aclamemos a Rocha da 
nossa salvação. (Salmos 95.1)

Leitura Bíblica
Salmos 114

Tempo de Compartilhar a Palavra (25 min) 
 A ideia deste tipo de oração do Salmo 114 é louvar a Deus pelos 
feitos do passado, gravar esses feitos, e renovar a fé para o futuro. No 
Salmo 114, para atingir esses objetivos, Deus é apresentado como tendo 
autoridade sobre toda a natureza, o que se vê a partir da saída de Israel 
do Egito (v. 1); No deserto, Judá tornou-se o santuário de Deus, e seu 
domínio (v. 2). A abertura do Mar Vermelho (Êxodo 14) e a passagem a 
pé enxuto pelo Jordão (Josué 3), eventos que à época não suscitaram 
a fé esperada, agora são usados para despertar a fé através da oração 
(v. 3).
 Como lidar com o passado em nossas orações: fugindo dele? 
Tentando negá-lo? Triste pelo que aconteceu? A oração do Salmo 114
PIB São Luís 1

ORANDO E
RECORDANDO



nos ensina a usar o passado para aprender a não cometer os mesmos 
erros. Ensina a usar o passado para ter esperança. Ensina a ser seletivo 
(o Salmo 114 não cita a incredulidade, por exemplo). Ser seletivo é 
retirar o passado do coração, deixando-o apenas na mente.
 Além de nos ensinar a lidar com o passado em nossas 
orações, o Salmo 114 tem uma grande mensagem: Deus é irresistível. 
Submetamo-nos a ele, portanto.

Refl exão
1. Que experiências de meu passado, boas ou ruins, serviram para 

formar o que sou hoje?
2. Como posso ver Deus agindo nessas experiências?
3. Há algo do passado que ainda precise ser resolvido em minha vida? 

Posso compartilhar sobre isso, ou ainda é muito forte relembrar?

Orando uns pelos outros (25 min)
Com gratidão pelo que Deus já fez no passado de cada um, 
apresentemos nossas necessidades a ele.

Tempo de Multiplicar (5 min) 
Talvez haja alguém para testemunhar de pessoas que aparentemente 
nunca iriam se converter, e que hoje servem ao Senhor. Aproveitemos 
o momento para orar por nossos RDs.

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 pelos desafi os e liderança da igreja.
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