
 

 
ROTEIRO PADRÃO PARA SER SEGUIDO POR TODOS OS LÍDERES (17 a 19/10/2018) 

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

    EM QUAL TEMPO VOCÊ ESTÁ?  
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 o momento para orar pela nossa nação (momento importante de intercessão). 

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.]: 

           Todos nós certamente temos experiências hoje para compartilhar sobre os variados TEMPOS vividos. A Bíblia nos 

mostra através do Livro de Eclesiastes que “tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu”: 

desde o tempo de nascer até o tempo de morrer (Ec 3: 1-2). 

Esses TEMPOS descritos por Salomão em Eclesiastes mostram o TEMPO como um conjunto inevitável de situações naturais 

pertencentes ao ciclo da existência humana em consequência de escolhas ou de circunstâncias que todos nós em um 

determinado TEMPO de nossas vidas somos submetidos independentemente de crença em Deus ou não.  

Mas a sabedoria de Deus mostra a Salomão em sua idade avançada que há um TEMPO que deve ser constante e nunca deve 

cessar em nossas vidas: o tempo de buscar ao SENHOR independente do TEMPO em que estivermos vivendo.  

“EM TODO O TEMPO SEJAM ALVAS AS TUAS VESTES, E NUNCA FALTE O ÓLEO SOBRE A TUA CABEÇA.” (Ec 9: 8) 

É tempo de buscarmos mais a DEUS. Jesus disse que nos últimos tempos o amor de muitos se esfriaria pela MULTIPLICAÇÃO 

da iniquidade (Mt 24: 12). E para discernirmos melhor em qual tempo está a Igreja de Cristo, o Espírito Santo inspirou o 

apóstolo Paulo a redigir um texto que é mais atual do que o jornal da semana que vem a respeito dos TEMPOS DIFÍCEIS que 

antecedem a volta de Cristo:  

“Sabe, porém, isto: nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis, 2 pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, 

arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, 3 desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem 

domínio de si, cruéis, inimigos do bem, 4 traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, 

5 tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes.” (2 Tm 3: 1-5) 

Diante do que lemos acima temos o discernimento de que vivemos TEMPOS hostis, mas também TEMPOS OPORTUNOS dados 

por DEUS a nós para que através do Seu amor influenciemos estas vidas (e não sejamos mal influenciados) a fim de que elas 

também alcancem “ficha limpa” pelo perdão e purificação do sangue de Cristo Jesus e sejam salvas.  

 

Reflita e compartilhe [20 min.]:   

a) Qual é o TEMPO de Eclesiastes 3: 1-8 de maior significado pra você que tem influenciado a sua vida hoje? 

Compartilhe. 

b) Como podemos MULTIPLICAR o amor e o cuidado uns para com os outros em nosso PGM indo na contramão dos 

TEMPOS DIFÍCEIS descritos 2 Tm 3: 1-5?  

       
       Vamos a  
      OrarAção! 
(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 sinta 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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