
Roteiro para o PG – 17 de abril 2022 
Semana de 18 a 23 de abril de 2022 

 

1. Encontro - Quebra-gelo: Qual é a sua maior esperança? 

2. Exaltação  

3. Edificação:  
Renovando a sua Esperança 
João 5.1-9 
1. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. 
2. Há em Jerusalém, perto da porta das Ovelhas, um tanque que, em aramaico, é chamado Betesda, tendo cinco entradas em 

volta. 
3. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas: cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um 

movimento nas águas. 
4. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as 

águas, era curado de qualquer doença que tivesse. 
5. Um dos que estavam ali era paralítico fazia trinta e oito anos. 
6. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: “Você quer ser 

curado?” 
7. Disse o paralítico: “Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou 

tentando entrar, outro chega antes de mim”. 
8. Então Jesus lhe disse: “Levante-se! Pegue a sua maca e ande” 
9. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar.  

 
Desenvolvimento e perguntas de compreensão e aplicação: 
Uma das piores coisas (se não a pior) é perder a Esperança. Nós somos seres movidos à Esperança. O que nos 
impulsiona é a Esperança. O combustível da nossa alma é a esperança. 
A esperança – juntamente com a fé - faz com que as promessas do Senhor se mantenham vivas dentro de nós. Sem 
Esperança nós somos empurrados. Sem a Esperança somos conduzidos a um desespero insuportável. 

 
1. A esperança se renova em sua vida, à medida em que você não se entrega ao desânimo 

 Leiam o texto abaixo de Deuteronômio 31.8 e analise qual foi a atitude desse paralítico do texto de João 5 
que evidenciou que ele não se entregava ao desânimo e como você aplica isso e o texto de Deuteronômio à 
sua vida? 
 
Deuteronômio 31.8 – “O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você, Ele nunca o deixará, nunca o 
abandonará. Não tenha medo! Não se desanime! ” 

 
2. A esperança se renova em sua vida, à medida em que você crê que Deus age em todas as circunstâncias 

 Em Romanos 4.18 diz: “Abraão, contra toda esperança, em esperança creu”.  De que forma você consegue 
expressar essa esperança em um tempo tão desafiador como este em que estamos vivendo? 

 
3. A esperança se renova em sua vida, à medida em que você não desiste 

 Em sua opinião, o que fazia com que esse homem não desistisse do seu milagre? E você, como faz para 
continuar firme lutando por seu milagre e não desistir? 

 
4. A esperança se renova em sua vida, à medida em que você coloca Cristo com seu alicerce 

 Leiam o texto abaixo de João 15.5 e Hebreus 10.38 – Como você entende que devemos mostrar ás pessoas 
de que Jesus é o nosso alicerce? Que tipo de fé elas devem ver em nós e que atitudes devemos evidenciar? 
 
João 15.5 – “Eu sou a videira; vocês são os ramos. Se alguém permanecer em Mim e Eu nele, esse dará 
muito fruto; pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma”. 
Hebreus 10.38 – “Mas o meu justo viverá pela fé. E, se retroceder, não me agradarei dele” 

 

 Diante de tudo isso que você viu até aqui, como você entende que a Igreja de Cristo pode ser relevante para 
as pessoas em um tempo de lutas e desafios como os que vivemos hoje? 
 
 

4. Evangelização 

 Diante desse estudo que você participou, como você pode abençoar outras pessoas? 
 

5. Tempo de Oração – Separe em duplas e orem uns pelos outros e pelas pessoas que o seu PG está buscando alcançar.  


