
  
 

 

 
 

 

 

ROTEIRO 012 – DE ONDE ME VIRÁ O SOCORRO?  
 

 

Quebra-gelo: Compartilhe com o grupo uma experiência onde você precisou pedir socorro. Como foi esta 

experiência? 
 

Tempo de Orar: Conversando com Deus (5 min) 

• Ore por todas as pessoas que moram na casa que hoje recebe PGM. Conheça cada visitante e ore pela vida e 

família deles.  
 

Tempo de Cantar: Louvando e Adorando Juntos (5 min) 
 

"Por volta de meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, enquanto os presos os escutavam." 

Atos 16.25 - Quando as portas estão fechadas e as correntes nos impedem de levantar e caminhar, como 

discípulos de Jesus temos a grande oportunidade de experimentar a poderosa intervenção do Senhor sobre 

nós!  
 

Sugestão de música: Ao Único 

 

Tempo da Palavra (25 min.) – Leiam o texto: Salmo 121 
 

Nos últimos dias, todos nós estamos sendo bombardeados com notícias tristes e desafiadoras. A cada 

hora que ligamos o jornal mais e mais isso se confirma. E as vezes nos perguntando: de onde me virá o socorro? 

O melhor é nos voltarmos para a Palavra de deus e tirarmos lições preciosas para enfrentarmos este tempo em 

que vivemos. 

 Salmo 121, ele apresenta o nosso Deus como o nosso protetor. Ele é um hino de louvor em que o 

Salmista pede a proteção de Deus. Este é um dos salmos conhecidos como a “canção dos peregrinos”, ou seja, 

enquanto o povo caminhava, eles adoravam ao Senhor através de canções. E este salmo é uma delas. 

Um grupo ou uma pessoa faz uma pergunta (v.1): “De onde me vira o meu socorro?” e a responde: “O 

um socorro vem do Senhor Deus, que fez o céu e a terra.”, e, em seguida, um sacerdote confirma esta resposta 

prometendo que Deus estará ao lado do Salmista para protegê-lo. Nas curvas sinuosas e inseguras das estradas 

de Israel, seja durante o dia ou à noite, o povo de Deus não se sentia vulnerável, pois tinham a convicção que 

Deus estava presente. 
 

Nesta noite vamos colocar em prática o que aprendemos no domingo. Vamos juntos compartilhar! 
 

 Diante de todas as notícias ruins que você ouviu nos últimos dias, que sentimento vem ao seu 

coração? Compartilhe com o grupo 
 

 O texto nos ensina que o povo estava viajando e muitas vezes tinham medo. Em quais circunstâncias 

você se sente mais vulnerável? Como você se protege? 
 

 Compartilhe com um grupo um experiência onde você viu a proteção do Senhor, e sentiu cuidado 

por Deus. 
 

 Para esta próxima semana, quais são os passos de fé que você pode dar, para se sentir ainda mais 

seguro pelo Senhor? Compartilhe com o grupo. 
 

Conclusão: Nunca se esqueça, por maior que seja as adversidades, Deus está conosco como nos afirma o Salmista: 

“Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia.” Salmo 46.1 
 

Tempo de orar uns pelos outros (25 min.) 
 

Este é um tempo de abrirmos os nosso corações uns com os outros. Vida na Vida – vamos nos multiplicar em 

duplas, no máximo trios.  
 

- Compartilhe com sua dupla a sua experiência de leitura da Palavra e Oração nesta semana; 



- Compartilhe com ele que são as pessoas do seu Cartão Alvo 

- Ore pelos pedidos uns dos outros; 

- Ore pelo nosso pastor Pr. Luís Cláudio e Família que estão em viagem; 

- Ore pelos líderes do seu PGM; 
 

Tempo de Igreja (5 min.): Recesso dos PGMs: Entre os dias 25/12 e 29/01 estaremos de recesso com nossos 

pequenos grupos. Marque na sua agenda, retornaremos na primeira semana de fevereiro. 
 
 

Como de costume, terminamos nosso encontro abraçando cada um e demonstrando o amor de Deus 

entre nós. 

 


