
 

 

 

Tempo da palavra 25 min 

 

• 2 Coríntios 4.8-9;16,17,18 

8Em tudo somos atribulados, porém não angustiados; perplexos, porém 

não desanimados;9 perseguidos, porém não desamparados; abatidos, 

porém não destruídos;16Por isso, não desanimamos; pelo contrário,  

mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso 

homem interior se renova de dia em dia.17 Porque a nossa leve e 

momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de 

toda comparação,18 não atentando nós nas coisas que se vêem, más 

nas que se não vêem; porque as que se vêem são temporais, e as que se 

não vêem são eternas. 

 

Compartilhando  

Estamos sendo atribulados e pressionados de todos os lados. 

Como nunca precisamos ter esperança e crer que as coisas irão 

melhorar.  Observando os textos acima, identifique se você tem 

sido movido por esperança. 

 

1. O que você entende por estar perplexo e não desanimado? 

2. O vers 9 diz que não estamos desamparados, como 

entende isso? 

3. Como vocês avaliam os versículos 17 e 18? 

Quebra-gelo: 

você se considera alguem que 

tem esperança? 

 

 

ORAÇÃO 5 min 

Vamos orar agora agradecendo 

a Deus por mais esse encontro 

e pedindo suas bênçãos sobre 

cada família aqui reunida e, em 

especial, pela família que nos 

recebe. 

 

TEMPO DE CANTAR 10 

min 

 

É tempo de adorarmos 

engrandecendo o nosso Deus. 

 

TEMPO DE ORAR 25 min 

 

Deus deseja se relacionar 

conosco a todo instante e uma 

das maneiras de nos 

relacionarmos com Ele é 

através da oração. O Senhor 

Jesus disse que devemos 

sempre orar ao Pai em seu 

próprio nome, pois Ele é o 

nosso intercessor diante de 

Deus. 

Lamentações 3.21 “Quero 

trazer à memória o que me 

pode dar esperança”. 

 

Oremos em duplas!! 

 

 

 

 

 

19° ROTEIRO DE PGM 
Seja bem-vindo ao nosso PGM! Esse é um espaço de Crescimento e Comunhão. 

          

O poder da esperança 



 

 

 

 

TEMPO DISCIPULAR (10 min) 

 

Todos nós podemos desenvolver uma vida de cuidado uns para 

com os outros. A isso temos chamado de Vida Discipular, que é 

praticada por Relacionamentos Discipuladores.  

Esse é um tempo de juntos desenvolvermos esse cuidado mútuo. 

Assim, em duplas, vamos conversar e orar juntos sobre o 

seguinte tema: 

• Em que área de sua vida você precisa ter esperança?  

• Asumiremos o compromisso de orar por isso essa semana.  

 

 

 

 

VISÃO: Ser uma Igreja Bíblica, relevante para a sociedade 

e comprometida com a grande comissão para comunicar o 

evangelho de todas as maneiras e formas possíveis, 

intencionalmente, multiplicando discípulos de Cristo, 

plantando Igrejas e exercendo o amor de Deus por meio da 

fé. 

TEMPO DE IGREJA 

 

Seja aluno da escola biblica. 

O pgm não substitui a escola 

biblica e nem o culto 

congregacional.  

 

 

 

MULTIPLICAÇÃO 
 

Estamos a porta de nossa 1° 

multiplicação. Mobilize seu PGM 

. 

Será dia 3 de Setembro 

Ore por isso! 

 

 

 

Cartão alvo de oração 

 
Não deixe de orar em favor das 

pessoas que pretendem convidar para 

o PGM. 
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