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ROTEIRO PADRÃO PARA SER SEGUIDO POR TODOS OS LÍDERES 

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

            A LUTA... ÚNICA Forma de Ser Fortes e Vencer 

 

Acolhimento/ Oração [15 min.]: Receber todos com alegria, cada PGemita 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 Pgemitas e Convidados)  
 
QUEBRA-GELO: - [5 min.] Entrar no quebra-gelo naturalmente, sem dizer: “agora vamos fazer o quebra-gelo” Sugestão: Se 
vire em 1 minuto e Mostre uma Luta espiritual, na mente  , OU entre irmãos etc 
 
Reflexão e Compartilhamento [25 min.]: 

          Aconteceu o Encontro Face a Face com Deus o final de semana 14 a 16/09. Os 16 irmãos que foram disseram ter 

sido Tremenda a maneira de Deus falar com cada um, de várias maneiras e em várias áreas de sua vida no dia a dia. Deus 

nos advertiu fortemente através de Efésios 6.10 – 20...Confira, descubra e responda: 

I. Contra Quem é sua luta diária, constante?....Olhe a Palavra e descubra... 

Saiba: por mais que pareça sua luta não é contra seu cômjuge, seu filho,irmão, chefe, colega, vizinho, rival etc. 

Consciente-se desta verdade. Sua luta constante é contra Satanás e seus demônios. 

Obs. A palavra “Luta”- significa um combate entre duas pessoas até que um derrube o outro e o atire para fora da zona 

de conflito. A luta contra “carne e sangue” nós vemos. Mas na Luta Espiritual acontece algo mais profundo, maior, pior, 

mais sinistro, mais destrutivo diante de mim. O príncipe do ar é mais astuto e perigoso do que seus súditos. A nossa luta é 

contra inimigos muito poderosos, que só podem ser enfrentados com o poder de Deus. 

II. A ÚNICA Forma de Tornarmo-nos MAIS Fortes e Vencer: Reveja Ef.6.10... 

1. Fortaleca-se no Senhor e no seu forte poder  

2. . Vista Toda a armadura de Deus. Só vale se vestir Todas as peças...se deixar uma peça, o Inimigo sabe e vai 

atingir exatamente ali. LISTE todas as peças da Armadura, e descubra  para que serve cada uma, nesta 

luta...Você é um soldade do Senhor dos exércitos. Vitorioso em todas as batalhas. Deus coloca a sua 

armadura à sua disposição. 

3. . ORE mais. Ore em todas as ocasiões, em Todo o tempo. (v18) Precisamos orar como indivíduos, como família 

e como igreja. A oração é nossa fraqueza e nossa força. Só oramos quando reconhecemos que somos fracos. 

Quando oramos somos fortalecidos com coragem e fé para a luta. 

4. APRESENTE  seu melhor amigo Jesus, a seu cônjuge, seus filhos, parentes, amigos, colegas, vizinhos, etc 

Esta é a maior batalha: a salvação de vidas, dos seus, de quem você. Quer que vão pra o Inferno? Então 

apresente Jesus! Salve-os!      
 

 

 

 

 

DESAFIO DE AMOR: VENHA E TRAGA UM AMIGO NA PROXIMA SEMANA PARA TAMBÉM RECEBER AMOR E 

CUIDADO...JESUS VAI FICAR MUITO ALEGRE COM VOCÊ. 

 

 Lembre-se: Para Vencer a luta diária contra Satanás e os demônios você precida SER FORTE, e para ser forte 

precisa se FORTALECER NO SENHOR E NA FORÇA DO SEU PODER,  e para se fortalecer TEM que usar as 

TODAS as peças da Armadura de Deus... Use-as, estão à sua disposição. Forme uma dupla para Ler, Orar e 

compartilhar.  COMPARTILHE com sua família, amigos, como vencer a Luta Espiritual. Milhares estão sendo 

derrotados... salve-os. Venha na Proxima semana e traga um amigo  
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BEEEEMMMM VIIIIINDO...VOCÊ É MUITO ESPECIAL PRA DEUS E PRA NÓS 
 

                  A LUTA... ÚNICA Forma de Ser Fortes e Vencer 

 
Vamos Refletir e  Compartilhar? 
 
          Aconteceu o Encontro Face a Face com Deus o final de semana 14 a 16/09. Os 16 irmãos que foram disseram 

ter sido Tremenda a maneira de Deus falar com cada um, de várias maneiras e em várias áreas de sua vida no dia a 

dia. Deus nos advertiu fortemente através de Efésios 6.10 – 20...Confira, descubra e responda: 

I. Contra Quem é sua luta diária, constante?....Olhe a Palavra e descubra... 

Saiba: por mais que pareça que sua luta não é contra seu cômjuge, seu filho,irmão, chefe, colega, vizinho, 

rival etc. Consciente-se desta verdade. Sua luta constante é contra Satanás e seus demônios. 

 

Obs. A palavra “Luta”- significa um combate entre duas pessoas até que um derrube o outro e o atire para fora da 

zona de conflito. A luta contra “carne e sangue” nós vemos. Mas na Luta Espiritual acontece algo mais profundo, 

maior, pior, mais sinistro, mais destrutivo diante de mim. O príncipe do ar é mais astuto e perigoso do que seus 

súditos. A nossa luta é contra inimigos muito poderosos, que só podem ser enfrentados com o poder de Deus. 

 

II. A ÚNICA Forma de Tornarmo-nos MAIS Fortes e Vencer: Reveja Ef.6.10... 

 1. Fortaleca-se no Senhor e no seu forte poder  
 

 2. Vista Toda a armadura de Deus. Só vale se vestir Todas as peças...se deixar uma peça, o Inimigo 

sabe e vai atingir exatamente ali. LISTE todas as peças da Armadura, e descubra  para que serve cada uma, 

nesta luta...Você é um soldade do Senhor dos exércitos. Vitorioso em todas as batalhas. Deus coloca a sua 

armadura à sua disposição. 

  

3. ORE mais. Ore em todas as ocasiões, em Todo o tempo. (v18) Precisamos orar como indivíduos, 

como família e como igreja. A oração é nossa fraqueza e nossa força. Só oramos quando reconhecemos que 

somos fracos. Quando oramos somos fortalecidos com coragem e fé para a luta. 

 

4. Jesus, o Vencedor quer ser seu amigo.Aceite e APRESENTE-O, a seu cônjuge, seus filhos, 

parentes, amigos, colegas, vizinhos, etc Esta é a maior batalha de Satanás :Impedir a salvação de vidas, da 

sua vida,  dos seus, de quem você ama. Quer que vão pra o Inferno? Então apresente Jesus! Salve-os!      

  
 

 

 

 

 

DESAFIO DE AMOR: VENHA E TRAGA UM AMIGO NA PROXIMA SEMANA PARA TAMBÉM RECEBER AMOR E 

CUIDADO...JESUS VAI FICAR MUITO ALEGRE COM VOCÊ. 

 

Lembre-se: Para Vencer a luta diária contra Satanás e os demônios você precida SER FORTE, e 

para ser forte precisa se FORTALECER NO SENHOR E NA FORÇA DO SEU PODER,  e para se 

fortalecer TEM que usar as TODAS as peças da Armadura de Deus... Use-as, estão à sua 

disposição. Forme uma dupla para Ler, Orar e compartilhar.  COMPARTILHE com sua família, 

amigos, como vencer a Luta Espiritual. Milhares estão sendo derrotados... salve-os. 

Venha na Proxima semana e traga um amigo  
 


