
 

 

 

ROTEIRO PADRÃO PARA SER SEGUIDO POR TODOS OS LÍDERES (07/11 a 09/11/2018) 

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

  Amor incondicional 
 

Acolhimento/ Oração [15 min.]: Receber todos com alegria, cada PGMita apresentar seus convidados pelo 

nome, expressando muita alegria em tê-los ali.  JESUS está aqui, vamos aproveitar e fazer nossos pedidos?  

Fazer a Cadeira do 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, DINÂMICA: - [5 min.] 1.  Apresente uma cena de um crente rebelde, ingrato, egoista, 
arrogante, convencido...e Deus chamando, perdoando, dando nova chance.    2. Apresente outra cena de um 
casal brigando, por causa de traição do marido, depois a esposa buscando a força de Deus, perdoando e lutando 
pelo casamento.  

  

 A amor não sentimento é decisão. Deus decidiu nos amar mesmo sem merecermos, incondicionalmente.  

“Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores.”  

Romanos 5:8. “Não há nada que você possa fazer para Deus te amar mais; e não há nada que você possa fazer 

para Deus te amar menos...” (Philip Yancey – Livro). O Amor de Deus por você é perfeito. Nem eu nem você 

merecemos, mas Mesmo assim Ele nos ama.  

 Este tão grande amor, não constrange, não toca você? Em 2018, como você correspondeu ao amor de 

Deus? Analise: Você o Amou com Todo seu coração? --- Reconheceu a bondade dele e foi grato?----Ou 

ingrato?---- Teve prazer em ouvir sua voz todos os dias lendo e obedecendo sua Palavra?---Derramou seu 

coração perante ele confessando pecados e pedindo perdão, e mudando de atitude? ----Falou do amor, 

compaixão, justiça e juízo de Deus para seu cônjuge, filhos, namorado (a) falou intencionalmente pra seus 

amigos, colegas, chefes, professores, vizinhos, parentes e etc? Se algum deles morresse hoje iria para o céu 

porque você apresentou Jesus o único Salvador pra eles?-----Você já está salvo?----- Neste ano você já levou 

alguém a Jesus e esta pessoa está salva?... Se morresse hoje iria para o céu?... Analise e Responda 

sinceramente diante de Deus que tanto te ama...  

 Com certeza todos nós temos caído na maioria destes pecados... Mas ele nos ama incondicionalmente, 

e um coração quebrantado e contrito ele aceita e perdoa. Então levantemo-nos, confessemos e peçamos 

perdão ao Pai de coração, se assim fizermos ele nos perdoa agora mesmo e nos purifica de todo pecado... I 

Jo 1.9... Confessemos... 

  Estamos a 2 meses do final do ano...E Agora o Pai do Céu nos manda Levantar e Agir, Veja: Is 60. 1-

2...Ó Glória! Levante-se e Agora veja para que ele te escolheu e te enviou e as promessas para você e sua 

descendência...Is 61.1-11. Em casa liste todos estes itens, Levante-se, louve, glorifique, agradeça e aja 

ousadamente pois Deus te ama e a glória dele está sobre ti. 

 

Reflita, Considere, Corresponda e compartilhe:  

1) Ore e Compartilhe HOJE Alegre e Ousadamente com sua família, e com seu vizinho o que 

você aprendeu hoje sobre o amor de Deus sobre você e sobre ele. 

2) Vá e Leve sua Família, seu Vizinho ou Amigo, para o Jantar Especial de Aniversário da 

PIBAC, “OS TOCS DO AMOR”, neste sábado às 20h. Deus deseja Tocar com seu Grande 

Amor em todos neste sábado e domingo.  



 

 

 

  Amor incondicional 
 O Amor não é sentimento é decisão. Deus decidiu nos amar mesmo sem merecermos, 

incondicionalmente.  “Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós 

ainda pecadores.”  Romanos 5:8. “Não há nada que você possa fazer para Deus te amar mais; e não há 

nada que você possa fazer para Deus te amar menos...” (Philip Yancey – Livro). O Amor de Deus por você 

é perfeito. Nem eu nem você merecemos, mas Mesmo assim Ele nos ama.  

 Este tão grande amor, não constrange, não toca você? Em 2018, como você correspondeu ao amor 

de Deus? Analise: Você o Amou com Todo seu coração? --- Reconheceu a bondade dele e foi grato?----

Ou ingrato?---- Teve prazer em ouvir sua voz todos os dias lendo e obedecendo sua Palavra?---

Derramou seu coração perante ele confessando pecados e pedindo perdão, e mudando de atitude? ----

Falou do amor, compaixão, justiça e juízo de Deus para seu cônjuge, filhos, namorado (a) falou 

intencionalmente pra seus amigos, colegas, chefes, professores, vizinhos, parentes e etc? Se algum 

deles morresse hoje iria para o céu porque você apresentou Jesus o único Salvador pra eles?-----Você 

já está salvo?----- Neste ano você já levou alguém a Jesus e esta pessoa está salva?... Se morresse hoje 

iria para o céu?... Analise e Responda sinceramente diante de Deus que tanto te ama...  

 Com certeza todos nós temos caído na maioria destes pecados... Mas ele nos ama 

incondicionalmente, e um coração quebrantado e contrito ele aceita e perdoa. Então levantemo-nos, 

confessemos e peçamos perdão ao Pai de coração, se assim fizermos ele nos perdoa agora mesmo e nos 

purifica de todo pecado... I Jo 1.9... Confessemos... 

  Estamos há 2 meses do final do ano...E Agora o Pai do Céu nos manda Levantar e Agir, Veja: Is 

60. 1-2...Ó Glória! Levante-se e Agora veja para que ele te escolheu e te enviou e as promessas para 

você e sua descendência...Is 61.1-11. Em casa liste todos estes itens, Levante-se, louve, glorifique, 

agradeça e aja ousadamente pois Deus te ama e a glória dele está sobre ti. 

 

 

Reflita, Considere, Corresponda e compartilhe:  

1) Ore e Compartilhe HOJE Alegre e Ousadamente com sua família, e com seu vizinho o que você 

aprendeu hoje sobre o amor de Deus sobre você e sobre ele. 
2) Vá e Leve sua Família, seu Vizinho ou Amigo, para o Jantar Especial de Aniversário da PIBAC, 

“OS TOCS DO AMOR”, neste sábado às 20h. Deus deseja Tocar com seu Grande Amor em todos 

neste sábado e domingo.     

 


