
ROTEIRO PADRÃO PARA SER SEGUIDO POR TODOS OS LÍDERES (03 a 05/10/2018)
ÊNFASE DOS PGMS : UNIDADE NA MULTIPLICAÇÃO - Cada líder e cada Pessoa se multiplicando

   SALMOS: ENCHEI-VOS.
Acolhimento/ Oração [15 min.]: Receber todos com alegria, cada PGMita apresentar seus convidados pelo nome, expressando muita alegria em
tê-los ali. Aqui é um lugar onde você receberá amor e cuidado. (falar isso naturalmente sem olhar para o papel)
Falar de como Deus os ama e está alegre em ver cada um ali, e que Ele os levou lá para serem muito abençoados. JESUS está aqui, vamos
aproveitar e fazer nossos pedidos? Aproveitemos o momento para orarmos pela nossa nação.
Fazer a Cadeira da Bênção? Do milagre? Amor e Cuidado?, – Oportunizar os pedidos, sentar na cadeira e orar fervorosamente por quem quiser. 
Período de Louvor [10 min.] Sugestões: (Tire cópias da música no verso do roteiro de PGMitas e Convidados) 

QUEBRA-GELO: -  [5 min.] Entrar no quebra-gelo naturalmente, sem dizer: “agora vamos fazer o quebra-gelo” Sugestão: peça para três irmãos
identificaren pelo menos um salmo que já foi utilizado para compor uma canção conhecida.

Reflexão e Compartilhamento [25 min.]:

           Se você tem por hábito ler o livro de Salmos que bom. Se você tem acompanhado a Maratona Bíblica em unidade
com toda a igreja,  melhor ainda.  Reflita no que o Senhor inspirou o apóstolo Paulo  a escrever aos efésios:  “Não se
embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito,  falando entre vocês com salmos,
hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor,  dando graças constantemente a Deus Pai por
todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo.” (Efésios 5: 18-20)

 Neste domingo tivemos momentos marcantes de gratidão e adoração a Deus através do livro Salmos tanto pela manhã
como à noite. Na Escola Bíblica Dominical fomos ministrados através do Salmo 118 e à noite cultuamos ao Senhor através
de cânticos com letras deste compêndio de poemas divinos que datam dentre 1.000 e 333 a.C. 

Deus nos serviu um verdadeiro banquete espiritual. Mas em um grande banquete por mais que nos fartemos como num
rodízio em que podemos comer a valer  até não mais  aguentar  certamente voltaremos a ter fome no dia  seguinte e
dificilmente aguentaremos ficar por uma semana inteira sem se alimentar novamente, assim também é com o alimento
espiritual que é a Palavra de Deus para o espírito humano. Precisamos diariamente meditar e ter satisfação diária na
Palavra de Deus (Salmo 1).

Dos 150 salmos existentes, 73 são atribuídos a Davi. O homem segundo o coração de Deus expressava muito bem o seu
estado ao abrir o seu coração diante do SENHOR. Esse livro revela exatamente as expressões genuínas contidas na
essência humana (gratidão, alegria, medo, angústia, confiança, esperança, desespero, descrença, amor, fidelidade, dentre
muitas outras). Essas expressões também revelam perfeitamente a riqueza insondável da sabedoria de Deus em conhecer
com profundidade a essência da sua criação (Salmo 139) além de nos revelar que tudo pertence a Ele, pois Ele é o Rei da
Glória (Salmo 24). 
Logo após a sua ressurreição Jesus confirma aos seus discípulos que os Salmos apontavam para o cumprimento da profecia
messiânica: “E disse-lhes: "Foi isso que eu falei enquanto ainda estava com vocês: Era necessário que se cumprisse tudo o
que a meu respeito está escrito na Lei de Moisés, nos Profetas e nos Salmos". Então lhes abriu o entendimento, para que
pudessem compreender as Escrituras.” (Lc 24: 44-45)

Reflita e compartilhe:  

a) Qual é o Salmo mais marcante para você na leitura da Maratona Bíblica deste ano? Você pode compartilhar por qual 
razão?

b) A exemplo do salmista Davi, o mais expressivo compositor do livro de Salmos, você pode compartilhar qual é o seu
estado atual para que possamos orar por você e com você?

[Digite texto]



[Digite texto]

 LEMBRE-SE: AS PALAVRAS AMAR E CUIDAR SÃO DOIS VERBOS QUE NOS MOVEM A AÇÕES 
PRÁTICAS. QUE TAL DURANTE ESSE MÊS  DE OUTUBRO VOCÊ:

1) Listar 3 vizinhos e orar a partir de hoje diariamente por eles durante esse mês de outubro;
2) Ir até estes vizinhos intencionalmente visitando-os uma vez por semana;
3) Ter ações intencionais para com eles (exemplo: preparar um lanche para serví-los uma vez por semana);  
4) Convidá-los com muito entusiasmo para o PGM durante a semana e para o aniversário da PIBAC nos dias 10
e 11/11 como convidados especiais; e
5) Oremos neste momento para que o SENHOR nos conceda a graça de nos dispormos a fazer a sua vontade,
 



(03 a 05/10/2018)

SALMOS: ENCHEI-VOS.
Vamos Refletir e Compartilhar?

 Se você tem por hábito ler o livro de Salmos que bom. Se você tem acompanhado a Maratona Bíblica em unidade com toda
a igreja, melhor ainda. Reflita no que o Senhor inspirou o apóstolo Paulo a escrever aos efésios: “Não se embriaguem com
vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito,  falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos
espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em
nome de nosso Senhor Jesus Cristo.” (Efésios 5: 18-20)

 Neste domingo tivemos momentos marcantes de gratidão e adoração a Deus através do livro Salmos tanto pela manhã
como à noite. Na Escola Bíblica Dominical fomos ministrados através do Salmo 118 e à noite cultuamos ao Senhor através
de cânticos com letras deste compêndio de poemas divinos que datam dentre 1.000 e 333 a.C. 

Deus nos serviu um verdadeiro banquete espiritual. Mas em um grande banquete por mais que nos fartemos como num
rodízio em que podemos comer a valer  até não mais  aguentar  certamente voltaremos a ter fome no dia  seguinte e
dificilmente aguentaremos ficar por uma semana inteira sem se alimentar novamente, assim também é com o alimento
espiritual que é a Palavra de Deus para o espírito humano. Precisamos diariamente meditar e ter satisfação diária na
Palavra de Deus (Salmo 1).

Dos 150 salmos existentes, 73 são atribuídos a Davi. O homem segundo o coração de Deus expressava muito bem o seu
estado ao abrir o seu coração diante do SENHOR. Esse livro revela exatamente as expressões genuínas contidas na
essência humana (gratidão, alegria, medo, angústia, confiança, esperança, desespero, descrença, amor, fidelidade, dentre
muitas outras). Essas expressões também revelam perfeitamente a riqueza insondável da sabedoria de Deus em conhecer
com profundidade a essência da sua criação (Salmo 139) além de nos revelar que tudo pertence a Ele, pois Ele é o Rei da
Glória (Salmo 24). 
Logo após a sua ressurreição Jesus confirma aos seus discípulos que os Salmos apontavam para o cumprimento da profecia
messiânica: “E disse-lhes: "Foi isso que eu falei enquanto ainda estava com vocês: Era necessário que se cumprisse tudo o
que a meu respeito está escrito na Lei de Moisés, nos Profetas e nos Salmos". Então lhes abriu o entendimento, para que
pudessem compreender as Escrituras.” (Lc 24: 44-45)

Reflita e compartilhe:  

a) Qual é o Salmo mais marcante para você na leitura da Maratona Bíblica deste ano? Você pode compartilhar por qual 
razão?

b) A exemplo do salmista Davi, o mais expressivo compositor do livro de Salmos, você pode compartilhar qual é o seu
estado atual para que possamos orar com você e por você?

 

[Digite texto]

 LEMBRE-SE: AS PALAVRAS AMAR E CUIDAR SÃO DOIS VERBOS QUE NOS MOVEM A 
AÇÕES PRÁTICAS. QUE TAL DURANTE ESSE MÊS  DE OUTUBRO VOCÊ:

1) Listar 3 vizinhos e orar a partir de hoje diariamente por eles;
2) Ir até estes vizinhos intencionalmente visitando-os uma vez por semana;
3) Ter ações intencionais para com eles (exemplo: preparar um lanche para serví-los uma vez por 
semana); 
4) Convidá-los com muito entusiasmo para o PGM durante a semana e para o aniversário da PIBAC 
nos dias 10 e 11/11 como convidados especiais; e
5) Oremos neste momento para que o SENHOR nos conceda a graça de nos dispormos a fazer a 
sua vontade.
 


