
Roteiro para o PG – 30 janeiro 2022 
Semana de 30 de janeiro a 05 de fevereiro de 2022 

 
1. Encontro - Quebra-gelo: Qual um exemplo que você vê na Bíblia que o inspira? Por que e de que forma o 

inspira? 
 

2. Exaltação:  
 

3. Edificação:  
O PROCESSO DO REFINAMENTO DE DEUS EM NÓS – Malaquias 3.3 
“Ele se sentará como um refinador e purificador de prata; purificará os levitas e os refinará como ouro e 
prata...” 
 
Perguntas de compreensão e aplicação: 

 
1. Deus nos refina para que possamos tirar os olhos da tempestade e colocá-los nEle 

Em Mateus 8.24-26 diz: “De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as 
ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: "Senhor, 
salva-nos! Vamos morrer!’ Ele perguntou: "Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena 
fé?’ Então Ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança”. 

• Você atravessou ou está atravessando alguma tempestade em sua vida? Como isso tem ajudado no 
seu crescimento? 
 

2. Deus nos refina para nos moldar e usar para os seus propósitos 
Em Jeremias 18.4-6 diz: “Mas o vaso de barro que ele estava formando se estragou-se em suas mãos; e 
ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: Ó 
comunidade de Israel, será que não posso eu agir com vocês como fez o oleiro?’, pergunta o Senhor. 
‘Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel.” 

• Você tem noção de qual é o seu chamado? Está executando esse chamado? 
 

3. Deus nos refina para nos preparar para aquilo que Ele quer realizar em nossas vidas 
Em Tiago 1.2-4 diz: “Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas 
provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação 
completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma” 

• Você já experimentou ou está experimentando algum refinamento da parte de Deus em sua vida? 
Como isso se deu ou está acontecendo? 
 

4. Deus nos refina para que possamos ser o reflexo dEle nesta terra 
Leiam os dois textos abaixo: 
Malaquias 3.3a - “Ele se sentará como um refinador e purificador de prata...” 
Zacarias 13.9a - “Farei passar o meu povo pelo fogo, e o purificarei como se purifica a prata, e o provarei 
como se prova o ouro...” 

• Quais as evidências que mostram que uma pessoa está sendo o reflexo de Deus neste tempo? Em sua 
visão você está evidenciando? Se não está, o que precisa mudar para que isso aconteça? 

 
5. Deus nos refina para nos tornar mais resistentes 

No Salmo 66.10 diz: “Pois tu, ó Deus, nos submeteste à prova e nos refinaste como a prata”. 

• Como você era e como você é hoje depois que começou a caminhada com Cristo. O que mudou? O que 
mostra que você é hoje mais forte que antes? 
 
 

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.  
 
 


