
 
Roteiro de PGM 

MATANDO OS GIGANTES DA OPOSIÇÃO    
    

TEMPO DE  ORAÇÃO, AMOR E CUIDADO (10 min) 

• Oremos para que como Pequenos Grupos Multiplicadores, intercedamos persistentemente 

sempre uns pelos outros; e 

• Oremos também para que sempre tenhamos uma atenção mútua e que esse 

relacionamento seja de cuidado, de acolhimento e de encorajamento aos irmãos que estão 

passando por momentos de desânimo e de tristezas diante dos mais variados 

fatos(momentâneos).  

TEMPO DE LOUVOR (10 min) 

QUEBRA-GELO (5 min)  

TEMPO DA PALAVRA – Para ler e Refletir  

 

“Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do evangelho de 

Cristo, que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé 

evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês”. 

Para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação.... pois a vocês foi dado 

o privilégio de, não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por ele. Filipenses 1.27-

29 

Os cristãos, os cidadãos do Reino de Deus, que habitam nos mais longínquos lugares do 

mundo, passam por momentos onde o desânimo, o medo, a falta de força e a disposição para encarar os 

mais diversos desafios que o mundo nos impõe são cada vez mais contundentes. Em determinada 

situação, os desafios nos afetam, mesmo que sejamos salvos e arraigados em Cristo Jesus. Quando o 

Apóstolo Paulo escreve a carta a Igreja de Filipos, ele evidencia o seu grande amor pela Igreja plantada 

por ele naquela localidade e encoraja a combater os inimigos (espirituais e doutrinários). Paulo destina os 

trechos principais da carta (especificamente nos versículos  27 a 29), a ensinar aquela igreja como os 

servos que se dedicam ao Senhor deveriam se posicionar. Para tanto, diante de tantas adversidades, a 

sua conduta como Igreja e cidadãos celestiais, não poderia ser a de se isolar ou ficar preocupados com 

nenhuma situação oposta, e sim, permanecer firmados na fé.   

A orientação aos Filipenses era de que deveriam permanecer UNIDOS (Fp 2.2) por um 

objetivo, e combatendo juntamente não só pelo crescimento da fé de cada um, mas também se 

envolvendo pela sã doutrina e a fé comum de todos. (Jd 3). 

    O texto nos mostra claramente as oposições na propagação do Evangelho e que a Igreja 

não deve ser intimidada diante da investida do inimigo porque "As armas com as quais lutamos não são 

humanas; pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas." (2 Co 4: 10). Por isso a 

Igreja  pode se posicionar contra os gigantes da oposição, com a coragem de prosseguir avançando, 

como  prova da salvação e derrota de seus adversários.    

 
MOMENTO DE COMPARTILHAMENTO (30 min) 

• A todo instante nós como igreja, somos afligidos por vários fatores que acabam incidindo no nosso 

comportamento dentro da igreja (desânimo, preguiça, esfriamento na fé, decepções, etc...). Que 

atitude devemos ter diante dessas situações? (Compartilhar) 

• O texto mostra claramente a arma para vencermos toda e qualquer situação adversa (identificar 

quais as armas no texto) e como posso contribuir para reanimar nossos irmãos. (1 Ts 5.16-19) Ler. 



• Sabendo-se que toda a adversidade nos proporciona o crescimento da nossa FÉ (salvação, 

justificação e santificação), Fp 1.19-21, somos orientados por Paulo que cuidemos uns dos outros, e 

o 1º passo é por meio da ORAÇÃO pelos irmãos. Qual a sua opinião e o que você pode 

compartilhar sobre o poder da ORAÇÃO em sua vida? (Tg 5.13-18). 

• O que DEUS dará aos seus servos que forem fiéis a CRISTO como recompensa por guardar a sã 

doutrina e de acordo com a vontade divina? (Ap 3.21). 

MOMENTO DE CLAMOR (10 min)  

* Oremos em duplas para que compartilhemos as nossas necessidades e sejamos mutuamente 

fortalecidos.  
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