
Roteiro para ao PG – 26 de junho de 2022 
Semana de 27 de junho à 02 de julho de 2022 

1. Encontro-Quebra-gelo - Fale de uma força que você tem e como você aplica essa força à sua vida? 

2. Exaltação:  
3. Edificação:  

ELEMENTOS QUE NOS CONDUZERM A RENOVAR A NOSSA FORÇA – Isaias 40.12-31 
12.Quem mediu as águas na concha da mão, ou com o palmo definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra, ou  
pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? 
13. Quem definiu limites para o Espírito do Senhor, ou o instruiu como seu conselheiro? 
14. A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo, e que lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento 
ou lhe aponta o caminho da sabedoria? 
15. Na verdade as nações são como a gota que sobra do balde; para ele são como o pó que resta na balança; para ele as ilhas não 
passam de um grão de areia. 
16. Nem as florestas do Líbano seriam suficientes para o fogo do altar, nem os animais de lá bastariam para o holocausto.  
17. Diante dele todas as nações são como nada; para ele são sem valor e menos que nada. 
18. A quem vocês compararão Deus? Como poderão representá-lo? 
19. Com uma imagem que funde o artesão, e que o ourives cobre de ouro e lhe modela correntes de prata?  
20. Ou com o ídolo do pobre que pode apenas escolher um bom pedaço de madeira e procurar um marceneiro para fazer uma 
imagem que não caia? 
21. Será que vocês não sabem? Nunca ouviram falar? Não lhes contaram desde a antiguidade? Vocês não compreenderam como a 
terra foi fundada? 
22. Ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus com o 
um forro, e os arma como uma tenda para neles habitar. 
23. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes deste mundo. 
24. Mal eles são plantados ou semeados, mal lançam raízes na terra, Deus sopra sobre eles, e eles murcham; um redemoinho os leva 
como palha. 
25. "Com quem vocês me compararão? Quem se assemelha a mim? ", pergunta o Santo.  
26. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial, 
e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer!  
27. Por que você reclama, ó Jacó, e por que se queixa, ó Israel: "O Senhor não se interessa pela minha situação; o meu Deus não 
considera a minha causa"? 
28. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica  
exausto, sua sabedoria é insondável. 
29. “Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças.  
30. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem; 
31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam bem alto como águias; correm e não ficam exaustos, andam e não se 
cansam” 
 

Desenvolvimento e perguntas de compreensão e aplicação: 
1. Leiam Isaias 40.29 

 Muitas vezes, o servo de Deus se depara com o sentimento de cansaço e esgotamento. Mas o Senhor mostra, 
através da Sua Palavra, que Ele pode renovar a nossa força. Como você vê Deus fazendo isso na sua vida? 

 

2. Um dos elementos que nos conduzem a renovar a nossa força – é não olhar apenas aquilo que nos faz enfraquecer, 
mas olhar para a grandeza, majestade e o poder de Deus 

 Leiam o verso 12- Salmos 145.3 – Jeremias 32.27 – Como você vê a grandeza de Deus agindo e abençoando a sua 
vida? 
Salmos 145.3 – “Grande é o Senhor e mui digno de ser louvado; a sua grandeza é insondável” 
Jeremias 32.27 – “Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim” 

 

3. Outro elemento que nos conduz a renovar a nossa força – é enfrentar todas as coisas com determinação 

 Leiam Isaias 40.31 – Êxodo 20.18,19 – 2 Coríntios 12.9 – Como você age para ser determinado e qual o resultado 
que você colhe dessa determinação? 
Êxodo 20.18,19 – “Vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos, e do som da trombeta e do monte fumegando, todos 
tremeram assustados. Ficaram à distância e disseram a Moisés: ‘Fala tu mesmo conosco e ouviremos. Mas que Deus não fale 
conosco, para que não morramos’.  
2 Coríntios 12.9 – “A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei 
nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo” 

 

4. Outro elemento que nos conduz a renovar a nossa força – é libertar de todo e qualquer cativeiro 

 Leiam Gálatas 5.1 – Se você fosse dar um conselho para alguém se libertar de algum cativeiro, o que diria? 
Gálatas 5.1 - “Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter 
novamente a um jugo de escravidão” 

 

4. Evangelização - Anote o nome das pessoas que você gostaria que fossem alcançados com a salvação e ore por elas: 
5. Tempo de Oração – Investir tempo em oração é fundamental para a vida cristã.  


