
Roteiro para o PG 
15 a 20 de março de 2021 

1. Encontro - Quebra-gelo: Qual é a sua esperança para este ano de 2021? 
2. Exaltação:  
3. Edificação:  

ESPERANÇA EM MEIO ÀS DORES – Romanos 4.18 – 5.11 
18. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito: "Assim 
será a sua descendência". 
19. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de cem anos de idade, e que 
também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. 
20. Mesmo assim não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua  fé e deu glória a Deus, 
21. estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido.  
22. Em consequência, "isso lhe foi também creditado como justiça". 
23. As palavras "lhe foi creditado" não foram escritas apenas para ele, 
24mas também para nós, a quem Deus creditará justiça, para nós, que cremos naquele que ressuscitou dos mortos a Jesus, nosso 
Senhor. 
25Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. 
 

Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, 
por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes; e nos gloriamos na esperança da glória d e 
Deus. 
Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança; 
a perseverança, um caráter aprovado; e o caráter aprovado, esperança. 
E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que ele nos 
concedeu. 
De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. 
Dificilmente haverá alguém que morra por um justo; pelo homem bom talvez alguém tenha coragem de morrer.  
Mas Deus demonstra seu amor por nós: Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. 
Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele!  
Se quando éramos inimigos de Deus fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido 
reconciliados, seremos salvos por sua vida! 
Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a 
reconciliação. 
 

Desenvolvimento e perguntas de compreensão e aplicação: 
1. Para ter um coração cheio de esperança – é preciso olhar pela fé e não por aquilo que está enxergando. 

O verso 18 diz que – “Abraão, contra toda esperança, em esperança creu”. 
Em 2 Coríntios 5.7 diz: “Porque vivemos por fé, e não pelo que vemos” 

 Para Abraão o que foi esperar contra a esperança? 

 E para você, o que é hoje esperar contra a esperança? O que você precisa hoje olhar pela fé e não pelo 
que vê? 

 
2. Para ter um coração cheio de esperança – é preciso ter resiliência para vencer as tribulações 

Em Romanos 5.2-4 diz: “Por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos 
firmes; e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas 
tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança; a perseverança, um caráter aprovado; 
e o caráter aprovado, esperança. ” 
Resiliente – é não para se abater com as quedas, mas levantar e continuar a caminhada. 

 Segundo o texto acima, o que as tribulações produzem na vida de uma pessoa? Como você acha isso 
possível? 

 O Apóstolo Paulo foi resiliente em alguns momentos. Um bem específico foi quando ele estava 
pregando e foi preso, apedrejado, arrastado fora da cidade e dado como morto. Mas ele não morreu, 
levantou-se, limpou-se e seguiu para pregar em outra cidade. Na sua vida você se considera uma 
pessoa resiliente? De que forma você age que demonstra resiliência? 

 
3. Para ter um coração cheio de esperança – você precisa descansar em Deus e não temer o futuro 

Em Romanos 5.5 diz: “E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos 
corações, por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. ” 

 Compartilhe se alguma vez a forma como você enfrentou suas lutas, motivou alguém a quere saber mais 
sobre Jesus 

 
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. 

 


