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Quebra-gelo (5 min)
Com apenas uma palavra, defina “satisfação”.

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

Tempo de Cantar
Utilize o hino de sua preferência.

Leitura Bíblica
Salmos 23

Tempo de Compartilhar a Palavra 
 Quando eu era criança, amava chuvas de verão, para poder ver o arco-
íris. Lembro-me das histórias infantis, que diziam que havia um pote de ouro 
no final do arco-íris. Na minha cabeça infantil, aquilo não fazia sentido, já 
que o arco-íris era por si só um tesouro a se admirar. Mas por vezes, penso 
que hoje, já adulta, acabo correndo atrás de potes de ouro muito mais do que 
contemplando os pequenos presentes de Deus, como os arco-íris.
 A Palavra de Deus diz que se o Senhor é o meu pastor, de nada terei 
falta. Quando falta é porque minha ótica não está ajustada ao Senhor. Estar no 
Senhor nos faz plenos apenas por estar em sua presença. Ele é tão suficiente 
que nada nos faz falta; ele nos basta. Ele nos dá descanso, alimenta-nos, guia-
nos, traz-nos conforto, faz-nos companhia na dor, consola-nos, cuida de nós 
em todos os momentos.
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ROTEIROPGM

ELE É SUFICIENTE



 Podemos admirar os pequenos milagres quando temos alimento em 
nossa mesa, quando contemplamos a criação de Deus, quando vemos uma 
criança nascendo, quando temos comunhão em nossa igreja, quando temos o 
privilégio de ter mais um dia de vida. Mas por vezes, perdemos o foco do nosso 
pastor e passamos a olhar para as coisas deste mundo como nossa principal  
necessidade. Não precisamos olhar para baixo atrás de coisas passageiras. 
Olhemos para o alto, pois o Senhor nos satisfaz.

Reflexão
1. A presença do Senhor é tão suficiente que nada nos faz falta. Você concorda 

com essa afirmação? Compartilhe o por quê.
2. O que pode lhe tirar o foco de Jesus, o Bom Pastor?
3. Que atitudes você pode tomar para viver a plenitude em Deus?

Orando uns pelos outros (10 min)
Em duplas, compartilhar as necessidades de oração e interceder um pelo outro.

Tempo de Multiplicar (5 min) 
Orar pelas pessoas do seu 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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