
Roteiro para o PG – 22 de maio 2022 
Semana de 23 a 28 de maio de 2022 

 

1. Encontro - Quebra-gelo:  Se você pudesse fazer uma lei, qual seria? 

2. Exaltação  

3. Edificação:  
TRANSFORMANDO AS ADVERSIDADES EM TRIUNFO – Atos 27.23-25 e 44b 

13 . Começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam; por isso levantaram âncoras e 
foram navegando ao longo da costa de Creta.   
14. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte, chamado Nordeste.  
15 O navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento; assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva. 
16 Passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda, foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. 
17 Levantando-o, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas; e temendo que ele encalhasse nos bancos de 
areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva.   
18. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga.   
19. No terceiro dia, lançaram fora, com as próprias mãos, a armação do navio.  
20.  Não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias, e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, perdemos toda a 
esperança de salvamento.  
21 Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: “Os senhores deviam ter 
aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo.  
22. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida; apenas o navio será destruído. 
23 Pois ontem à noite apareceu-me um Anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: 
24 “Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César; Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão 

navegando com você”. 
25. Assim, tenham ânimo, senhores! Creio em Deus que acontecerá do modo como me foi dito.  
44b. Dessa forma, todos chegaram a salvo em terra. 
. 

Desenvolvimento e perguntas de compreensão e aplicação 
A Bíblia tbém nos mostra que existem três tipos de tempestades que podem nos atingir: 
1. As tempestades que nós mesmos criamos. 2. As tempestades causadas por Deus. 3. As tempestades causadas por outras pessoas. E 
em qualquer tempestade temos dificuldades. E como permanecer calmos e confiante vivendo esses problemas? 

 
1. Ao lermos a Palavra de Deus encontramos pessoas que, através das suas atitudes e comportamentos, 

transformaram a derrota em vitória. Transformaram a tribulação em triunfo. Em vez de vítimas, tornaram-se 
vitoriosos.  

 Leiam o texto abaixo de Tiago 1.2-4 e compartilhem em como é possível experimentar na prática o ensino bíblico 
que esses versos apresentam. 

 Tiago 1.2-4 – “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” 

 
2. Para transformar as adversidades em triunfo - Não perca o controle.  

 Leia os versos 15 e 17 e Provérebios 25.28 - Quais as consequências de se perder o controle na vida? 

 Provérbios 25.28 - “Como cidade derrubada, que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu 
espírito” 
 

3. Para transformar as adversidades em triunfo - Não abra mão das coisas e valores importantes de sua vida.  

 Leiam o verso 19 – Que coisas ou valores que você conserva e que jamais deve abrir mão na sua vida? 
 

4. Para transformar as adversidades em triunfo - Saiba que você faz parte do maravilhoso projeto de Deus para 
resgate da humanidade. 

 Leiam o verso 24 – De que forma você se sente parte do projeto de Deus e como está sendo usado por Ele? 
 

5. Para transformar as adversidades em triunfo – Tenha ânimo, pois Deus está com você 

 Leiam os versos 23 e 25 e o texto abaixo de Isaias 43.1,2 – De que forma você sente o cuidado de Deus em sua 
vida? Pode citar um exemplo. 
Isaias 43.1,2 - “Mas agora assim diz o Senhor, aquele que o criou ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel: ‘Não tema, pois Eu o 
resgatei; Eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, Eu estarei com você. E, quando você 
atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará, as chamas não o 
deixarão em brasas” 

 

4. Evangelização – Pergunta “4” acima 

5. Tempo de Oração 


