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ROTEIRO PADRÃO PARA SER SEGUIDO POR TODOS OS LÍDERES (31/10 a 02/11/2018) 

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

   Jesus Cristo é a única esperança  
(1 Coríntios 13:13) 

 

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”  
 

 A nossa memória é um rico acervo de recordações que se acumulam ao longo da nossa história de vida. O profeta Jeremias no livro de 

Lamentações expressa a sua desolação pela situação vivida durante o cativeiro do povo de Deus que durara 70 anos, mas também descreve o 

seu exercício de fé em recordar da misericórdia divina: “Quero trazer à memória o que me pode dar esperança.” (Lamentação 3:21) 

 Através do exemplo de vida do pastor Sinval Marinho na mensagem de domingo fomos impactados pelo seu testemunho quanto a sua 

perseverança na meditação da Palavra de Deus. Se “… a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo (Rm 

10: 17), logo podemos ter a certeza de que a nossa fé em Cristo é diretamente proporcional ao investimento dedicado à sua Palavra. Quando há 

o crescimento na fé através da Mensagem de Cristo é gerada a esperança, e a esperança gera ainda mais o amor.   

“Assim, permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor.” (1 Co 13: 13) 

 Muitos estão sem esperança ao nosso redor ou depositando todas as suas expectativas em questões temporais. Pode ser que nós 

estejamos hoje passando por uma forte provação e necessitando de um renovo em nossa esperança. Em seu testemunho o pastor Sinval falou 

do seu esforço em trazer à sua memória a Palavra de Cristo para que a sua esperança fosse restaurada e para que o seu amor pelo SENHOR 

aumentasse. Quando o nosso amor pelo Senhor aumenta, a nossa esperança de cura também. Uma das evidências da nossa rendição em amor ao 

Senhor é o quebrantamento de coração, pois Deus não despreza um coração quebrantado e contrito (Sl 51: 17).  

 Em Tiago 4: 8-10, pela fé, temos uma esperança viva com uma promessa de restauração: Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará 

de vocês! Pecadores, limpem as mãos, e vocês, que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem e chorem. Troquem o 

riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e ele os exaltará. 

 

Reflita e compartilhe:  

1) Você pode compartilhar a lembrança de uma experiência pessoal vivida na qual você tem a certeza de que foi a mão de Deus agindo 

em seu favor?  

2) Você reconhece que precisa crescer mais na sua comunhão íntima com Jesus Cristo e ter a sua esperança reavivada nEle? Com 

base no que refletimos hoje, você crê que isso pode acontecer de que maneira? 
3) Há alguma área de sua vida que você tem esperança de restauração? Quer compartilhar para que oremos? 

       
       Vamos a  
      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 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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(31/10 a 02/11/2018) 

   Jesus Cristo é a única esperança  
(1 Coríntios 13:13) 

Vamos Refletir e Compartilhar? 

 A nossa memória é um rico acervo de recordações que se acumulam ao longo da nossa história de vida. O profeta 

Jeremias no livro de Lamentações expressa a sua desolação pela situação vivida durante o cativeiro do povo de Deus que durara 

70 anos, mas também descreve o seu exercício de fé em recordar da misericórdia divina: “Quero trazer à memória o que me 

pode dar esperança.” (Lamentação 3:21) 

 Através do exemplo de vida do pastor Sinval Marinho na mensagem de domingo fomos impactados pelo seu testemunho 

quanto a sua perseverança na meditação da Palavra de Deus. Se “… a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida 

mediante a palavra de Cristo (Rm 10: 17), logo podemos ter a certeza de que a nossa fé em Cristo é diretamente proporcional 

ao investimento dedicado à sua Palavra. Quando há o crescimento na fé através da Mensagem de Cristo é gerada a esperança, e 

a esperança gera ainda mais o amor.  

“Assim, permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor.” (1 Co 13: 13)  

 Muitos estão sem esperança ao nosso redor ou depositando todas as suas expectativas em questões temporais. Pode 

ser que nós estejamos hoje passando por uma forte provação e necessitando de um renovo em nossa esperança. Em seu 

testemunho o pastor Sinval falou do seu esforço em trazer à sua memória a Palavra de Cristo para que a sua esperança fosse 

restaurada e para que o seu amor pelo SENHOR aumentasse. Quando o nosso amor pelo Senhor aumenta, a nossa esperança de 

cura também. Uma das evidências da nossa rendição em amor ao Senhor é o quebrantamento de coração, pois Deus não 

despreza um coração quebrantado e contrito (Sl 51: 17).  

 Em Tiago 4: 8-10, pela fé, temos uma esperança viva com uma promessa de restauração: “Aproximem-se de Deus, e ele 

se aproximará de vocês! Pecadores, limpem as mãos, e vocês, que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, 

lamentem e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e ele os exaltará.” 
 

Reflita e compartilhe:  

1) Você pode compartilhar a lembrança de uma experiência pessoal vivida na qual você tem a certeza de que foi a mão 

de Deus agindo em seu favor?  
2) Você reconhece que precisa crescer mais na sua comunhão íntima com Jesus Cristo e ter a sua esperança reavivada 

nEle? Com base no que refletimos hoje, você crê que isso pode acontecer de que maneira? 
3) Há alguma área de sua vida que você tem esperança de restauração? Quer compartilhar para que oremos? 

 
       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) 


