
Roteiro para o PG 
08 a 13 de março de 2021 

 
1. Encontro - Quebra-gelo:  O que você faria se tivesse a certeza de que não falharia? 

 
2. Exaltação:  
 
3. Edificação:  

O QUE FAZER QUANDO DEUS NÃO RESPONDE – Salmos 13.1-6 
1. Até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? 
2. Até quando terei inquietações e tristeza no coração dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre 

mim? 
3. Olha para mim e responde, Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos, do contrário dormirei o sono da morte; 
4. os meus inimigos dirão: "Eu o venci", e os meus adversários festejarão o meu fracasso. 
5. Eu, porém, confio em teu amor; o meu coração exulta em tua salvação. 
6. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. 

 
Desenvolvimento e perguntas de compreensão e aplicação: 
1. Você já teve algum momento em que orou e Deus não te respondeu? Como foi a sua reação? 

 
2. Leiam o texto abaixo de Marcos 4.36-38 – Aqui neste texto Jesus e os discípulos estão no barco atravessando 

o mar da Galileia e são surpreendidos por uma tempestade. Os discípulos, apavorados, vão até Jesus, que 
está dormindo, e perguntam: “Mestre, não te importas que morramos? “ 
- Se você estivesse nesse barco e Jesus estivesse ali, mas estivesse dormindo, qual você acha que seria a sua 
reação diante da tempestade? 
a. Marcos 4.36-38 – “Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos 

também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de 
forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um 
travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: "Mestre, não te importas que morramos? " 

 
3. Uma das lições que o texto do Salmos 13 nos ensina com relação ao o que fazer quando Deus não responde, 

é nunca parar de orar.  
- Em Mateus 6.6 Jesus nos ensina que, quando formos orar, devemos entrar no nosso quarto, fechar a porta e 
orar e Deus nos ouvirá.  Em sua opinião, o que causa tantas dificuldades de sermos intencionais em nosso 
tempo de oração? Como você lida com as distrações? 
 

4. Leiam o texto abaixo de Colossenses 3.1-3 – O que a Bíblia, de acordo com o texto abaixo, ensina sobre tomar 
decisões? E como você normalmente faz diante de um momento difícil e que ainda não ouviu a resposta de 
Deus? 
a. Colossenses 3.1-3 – “Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, 

onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas 
coisas terrenas. Pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. “ 
 

5. O que tudo isso que vimos hoje tem a ver com o nosso testemunho aos nossos amigos? 
 
] 
4. Evangelização 

Anote o nome das pesoas que você gostaria que fossem alcançados com a salvação: ______________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

 
 

5. Tempo de Oração – Investir tempo em oração é fundamental para a vida cristã. 
 


