
 

 
 

ROTEIRO PADRÃO PARA SER SEGUIDO POR TODOS OS LÍDERES (26/10/2018) 

ÊNFASE DOS PGMS: UNIDADE NA MULTIPLICAÇÃO - Cada líder e cada Pessoa se multiplicando 

 

   Diante das tempestades, tende bom ânimo!  

 

Acolhimento/ Oração [15 min.]: Receber todos com alegria, cada PGMita apresentar seus convidados pelo nome, expressando muita alegria em 

tê-los ali. Aqui é um lugar onde você receberá amor e cuidado. (Falar isso naturalmente sem olhar para o papel) 
Falar de como Deus os ama e está alegre em ver cada um ali, e que Ele os levou lá para serem muito abençoados. JESUS está aqui, vamos 

aproveitar e fazer nossos pedidos? Aproveitemos para orar pelas eleições (momento importante de intercessão por domingo). 
Fazer a Cadeira da Bênção? Do milagre? Amor e Cuidado? – Oportunizar os pedidos, sentar na cadeira e orar fervorosamente por quem quiser. 

 
Período de Louvor [10 min.] Sugestões: (Tire cópias da música no verso do roteiro de PGMitas e Convidados)  
QUEBRA-GELO: [5 min.] Entrar no quebra-gelo naturalmente, sem dizer: “agora vamos fazer o quebra-gelo”  
 
Reflexão e Compartilhamento [10 min.]: LER Marcos 4:35-41 
 

 Ninguém passa pela vida sem problemas. As tempestades são inevitáveis e imprevisíveis. Porém as tempestades não 
vêm para nos destruir. Elas vêm para nos fortalecer e amadurecer; são pedagógicas. Quando chegamos no nosso limite, 
todos os recursos de Jesus estão disponíveis; quando nossa causa parece perdida, Ele pode nos conceder uma 
surpreendente vitória. 
 O Evangelho de Marcos descreve que Jesus ordena aos seus discípulos que passem para a outra margem do Mar da 
Galileia e eles obedecem. Durante a travessia, ao se depararem com uma grande tempestade e perceberem que Jesus estava 
dormindo no barco, eles se desesperaram e o acordaram muito temerosos e indignados. 
 O fato é que o silêncio de Deus muitas vezes é mais impactante do que o estrondo de uma grande bomba, pois 
trabalha em variadas áreas de nossas vidas. Algumas vezes Deus não nos responde no tempo que esperamos, pois Ele 
trabalha com cada um de maneira específica, ora acalmando as tempestades externas das circunstâncias que nos cercam, 
ora trabalhando nas internas que afligem o nosso coração. Isso nos mostra que quando Jesus não quer mudar as 
circunstâncias à nossa volta é porque Ele quer mudar o nosso coração mesmo quando estamos fazendo a sua vontade, que é 
boa, agradável e perfeita (Rm 12:2). Ele está no controle de tudo. Ele nos ama. 
 

Reflita e compartilhe [20 min.]: 
 

O texto é regido por três perguntas que podem fazer parte da história da embarcação da sua vida hoje: 
 

1. Dos discípulos ao Mestre (v38): “Mestre, não te importas que pereçamos?” - Você tem certeza de que Jesus te ama e se 
importa com você? Compartilhe. 
 

2. Do Mestre aos discípulos (v40): “Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé?” - Tem algo que te aflige hoje e que 
você precisa ter mais fé? Qual é a tempestade que o barco da sua vida está passando? Compartilhe. 
 

3. Entre os discípulos (v41): “Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem?” - Você conhece Jesus? Você já fez sua decisão 
por Cristo? Como Jesus tem se apresentado a você diante das tempestades do barco da sua vida? Compartilhe. 
      
        
     Vamos à 
      OrAção! 
(Orar com Ação) 

    
 

 

 

Para que Deus opere em nós o querer fazer a sua vontade em alcançar os que estão perdidos e 

afastados da graça salvadora de Jesus.  

Para que o nosso coração seja quebrantado e sintamos compaixão por aqueles que estão sem 

esperança. 

Para que Deus nos ajude a listar amigos e vizinhos que serão nossos alvos de oração e convite para 

estarem conosco no próximo encontro do nosso PGM e no 11º aniversário da PIBAC. 
 

Porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. (Fp 2:13) 
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