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ROTEIRO PADRÃO PARA SER SEGUIDO POR TODOS OS LÍDERES (14/11 a 16/11/2018) 

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

O Primeiro Amor  
 

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?  
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”  
 

(Ler Apocalipse 2: 1-7) 

O livro de Gênesis mostra que no princípio da criação o homem e a mulher tinham plena comunhão com Deus e acesso livre para 

comerem quaisquer frutos das árvores do Jardim do Éden, o paraíso de Deus. (Gn 2) Mas a escolha do homem em se rebelar 

contra Deus resultou em sua expulsão do Jardim pela misericórdia e graça divinas, pois se o homem comesse do único fruto que 

lhe fora advertido para que não comesse ele entraria em um estágio sem volta, de condenação eterna. 

 No livro de Apocalipse, na carta a igreja em Éfeso, Jesus mostra que Ele está acima de tudo e de todos e que tem os 

seus ministros na palma de sua destra fiel. (Ap 2: 1) Assim como no Éden onde o estreito relacionamento do homem para com 

Deus se esfriou e consequentemente a desobediência trouxe o pecado e o pecado gerou a expulsão do homem, 

semelhantemente aconteceu com a igreja em Éfeso que após ter experimentado o primeiro amor abandonando as práticas 

pecaminosas (Atos 19: 19), e cerca de 40 anos depois vivenciou o esfriamento que gerou o abandono do primeiro amor. Note que 

esta igreja não deixou de amar, porém não amava mais como no princípio. (Ap 2: 4) 

 Assim como amava a igreja em Éfeso, Jesus te ama e te encoraja a lembrar de onde você caiu para que você se 

arrependa e volte a prática das primeiras obras. Quando estamos no primeiro amor (de onde NUNCA devemos sair) voltamos a 

nos deleitar no Senhor tal qual o homem no Éden cuja plenitude de comunhão permitia-lhe acesso direto a árvore da vida.  

Mesmo em meio a todas as aflições, JESUS, a videira verdadeira, nos dá vida abundante hoje e principalmente na eternidade. 

“Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. 

Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus.” (Ap 2: 7) 

 

  Reflita e compartilhe:  

1) Neste último final de semana em que celebramos o 11º aniversário da PIBAC fomos impactados com muitas Palavras 

confrontadoras e desafiadoras onde fomos encorajados a sair da zona de conforto à decisão de obedecer. Compartilhe 

qual foi o momento que mais impactou a sua vida neste período. 

2) Você se recorda de um hábito saudável que você gostava muito de fazer, mas que com o passar do tempo você perdeu o 

ânimo e gostaria que houvesse restauração? Se você não sabe como começar ore para que Senhor te mostre onde foi que 

você perdeu esse ânimo.  

3) Lembrando que em Apocalipse 2: 5 o texto não fala em voltar ao primeiro amor, e sim, a prática das primeiras obras, nos 

mostrando que o amor é uma decisão e não um sentimento, quais são as atitudes práticas que podem fazer o seu amor por 

Deus e pelo próximo reacender? Compartilhe pelo menos três práticas. Que tal começar a praticá-las a partir de hoje?  

       Vamos a  
      OrarAção! 
(Orar com Ação) 
   

 

Oremos para que tenhamos o amor de Deus reavivado em nossos corações. E quais são as características 

práticas desse amor? 

“O amor é paciente, é benigno; o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se 

conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal; não 

se alegra com a justiça, mas regozija-se com a verdade; tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O 

amor jamais acaba; [...]” (1 Co 13: 4-8) 
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(14/11 a 16/11/2018) 

O Primeiro Amor  
(Apocalipse 2: 1-7) 

Vamos Refletir e Compartilhar? 

 O livro de Gênesis mostra que no princípio da criação o homem e a mulher tinham plena comunhão com Deus e acesso 

livre para comerem quaisquer frutos das árvores do Jardim do Éden, o paraíso de Deus. (Gn 2) Mas a escolha do homem em se 

rebelar contra Deus resultou em sua expulsão do Jardim pela misericórdia e graça divinas, pois se o homem comesse do único 

fruto que lhe fora advertido para que não comesse ele entraria em um estágio sem volta de condenação eterna. 

 No livro de Apocalipse, na carta a igreja em Éfeso, Jesus mostra que Ele está acima de tudo e de todos e que tem os 

seus ministros na palma de sua destra fiel. (Ap 2: 1) Assim como no Éden onde o estreito relacionamento do homem para com 

Deus se esfriou e consequentemente a desobediência trouxe o pecado e o pecado gerou a expulsão do homem, 

semelhantemente aconteceu com a igreja em Éfeso que após ter experimentado o primeiro amor abandonando as práticas 

pecaminosas (Atos 19: 19), cerca de 40 anos depois vivenciou o esfriamento que gerou o abandono do primeiro amor. Note que 

esta igreja não deixou de amar, porém não amava mais como no princípio. (Ap 2: 4)  

 Assim como amava a igreja em Éfeso, Jesus te ama e te encoraja a lembrar de onde você caiu para que você se 

arrependa e volte a prática das primeiras obras. Quando estamos no primeiro amor (de onde NUNCA devemos sair) voltamos a 

nos deleitar no Senhor tal qual o homem no Éden cuja plenitude de comunhão permitia-lhe acesso direto a árvore da vida.  

Mesmo em meio às todas as aflições, JESUS, a videira verdadeira, nos dá vida abundante hoje e principalmente na eternidade. 

“Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. 

Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus.” (Ap 2: 7) 

   

Reflita e compartilhe:  

1) Neste último final de semana em que celebramos o 11º aniversário da PIBAC fomos impactados com muitas Palavras 

confrontadoras e desafiadoras onde fomos encorajados a sair da zona de conforto à decisão de obedecer.  

 

2) Compartilhe qual foi o momento que mais impactou a sua vida neste período. 

Você se recorda de um hábito saudável que você gostava muito de fazer, mas que com o passar do tempo você     

perdeu o ânimo e gostaria que houvesse restauração? Se você não sabe como começar ore para que Senhor te 

mostre onde foi que você perdeu.  

 
3) Lembrando que em Apocalipse 2: 5 o texto não fala em voltar ao primeiro amor, e sim, a prática das primeiras obras, 

nos mostrando que o amor é uma decisão e não um sentimento, quais são as atitudes práticas que podem fazer o seu 

amor por Deus e pelo próximo reacender? Compartilhe pelo menos três práticas. Que tal começar a praticá-las a 

partir de hoje?  

 
       Vamos a  
      OrarAção! 
(Orar com Ação) 

   

 

 

Oremos para que tenhamos o amor de Deus reavivado em nossos corações. E quais são as características 

práticas desse amor? 

 

“O amor é paciente, é benigno; o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se 

conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal; não 

se alegra com a justiça, mas regozija-se com a verdade; tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O 

amor jamais acaba; [...]” (1 Co 13: 4-8) 


