
Roteiro para o PG 
19 a 24 de abril de 2021 

 
1. Encontro - Quebra-gelo – Se você tivesse a oportunidade de encontrar pessoalmente com Deus e pudesse 

fazer um pedido a Ele, o que pediria e por quê?  
 

2. Exaltação:  
 
3. Edificação:  

O CHAMADO DE JESUS E AS NOSSAS DECISÕES – João 11.1-16 
1. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E 

aconteceu que Lázaro ficou doente. 
2. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os 

cabelos. 
3. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: "Senhor, aquele a quem amas está doente". 
4. Ao ouvir isso, Jesus disse: "Essa doença não acabará em morte; é para a glória de Deus, para que o Filho 

de Deus seja glorificado por meio dela". 
5. Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. 
6. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais dois dias onde estava. 
7. Depois disse aos seus discípulos: "Vamos voltar para a Judéia". 
8. Estes disseram: "Mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-Te e assim mesmo vais voltar para lá?” 
9. Jesus respondeu: "O dia não tem doze horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. 
10. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz". 
11. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: "Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para 

acordá-lo”. 
12. Seus discípulos responderam: "Senhor, se ele dorme, vai melhorar". 
13. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que Ele estava falando simplesmente 

do sono. 
14. Então lhes disse claramente: "Lázaro morreu, 
15. e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas, vamos até 

ele". 
16. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: "Vamos também para morrermos com Ele" 

 
Desenvolvimento e perguntas de compreensão e aplicação: 
1. O texto apresenta o chamado de Jesus e as nossas decisões diante desse chamado. O primeiro chamado 

é andar na luz o tempo todo. 

 Releiam os versos 9,10 do texto acima – Segundo o que você entendeu do texto e da mensagem 
pregada, o que é andar na luz e qual o resultado prático dessa atitude na sua vida? 

 
2. Jesus nos chama também a olhar as coisas que estão nos acontecendo com o olhar de Deus. 

Leiam o texto de 2 Coríntios 5.7 a seguir – “Porque vivemos por fé, e não pelo que vemos” 

 Releiam os versos 11 a 15 – Porque você acha que os discípulos de Jesus não entenderam essa 
palavra? Na sua experiência de vida o que devemos fazer para enxergar as coisas com os olhos da fé? 
E qual o resultado que você já obteve de uma atitude assim? 

 
3. Jesus nos chama a ser fieis à Ele nas pequenas coisas do dia a dia 

 Leiam o texto de Lucas 17.6, a seguir:  “Jesus disse: ‘Se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente 
de mostarda, poderão dizer a esta amoreira: ‘Arranque-se e plante-se no mar’, e ela lhes obedecerá”? 
Quais os benefícios práticos de uma vida assim? 

 
4. Jesus nos chama a buscar a vontade de Deus nas coisas simples da vida 

 Como é submeter todas as coisas à vontade de Deus? Qual é a sua experiência nessa questão? 
 

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.  
 
 


