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ROTEIRO PADRÃO PARA SER SEGUIDO POR TODOS OS LÍDERES (05/12 a 07/12/2018) 

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

 

 Transformados para Transformar  
(Jeremias 29: 11-13) 

 

“Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o SENHOR; pensamentos de paz e não de mal, 

para vos dar o fim que desejais. Então, me invocareis, passareis a orar a mim, e  

eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração.” 
 

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.] [Vídeo: Metamorfose, da cantora Fernanda Brum( 4min 56”) Assim como uma lagarta com o tempo se alimentando 
naturalmente é transformada numa borboleta para voar livremente, assim Deus quer que nos alimentemos da verdade que nos liberta, a sua Palavra. 

“E conhecereis a verdade e ela vos libertará.” (Jo 8: 32) 
 
 

Reflexão e compartilhamento [30 min.] 
 

O livro do profeta Jeremias narra o prenúncio do juízo e também do período de um cativeiro de 70 anos vivido pelo povo de Deus 

devido a sua desobediência e persistência no pecado. Porém a experiência do cativeiro tinha um tempo determinado para o fim. Deus havia 

providenciado a restauração, a cura daquela chaga (Jr 30: 17a).  

Deus nos conhece e através do seu amor eterno e benignidade sabe como nos atrair para Ele. (Jr 31: 3). Muitas vezes sofremos não 

necessariamente por causa dos nossos pecados cometidos, mas também por estamos inseridos num contexto em que somos levados a uma 

condição de cativeiro. São inúmeras as lutas que podem ser traduzidas como situações de cativeiro em nossas vidas. E são elas:  

a) Relacionamentos interpessoais disfuncionais: conflitos ou afastamento pela falta de perdão...;   

b)  Relacionamentos intrapessoais: a dor do luto, depressão, traumas, ansiedade, síndromes, compulsões, falta de perdão a si mesmo...; e 

c) Situações externas diversas, tais como: desemprego, um longo processo judicial, uma grave crise financeira, enfermidades na família. 

O fato é que todos nós somos pecadores e carecemos de transformação em variadas áreas de nossas vidas. O reconhecimento disso é     

fundamental para que Deus manifeste a sua glória em nós. 

 Embora não sejamos perfeitos devemos buscar ajuda através das ferramentas proporcionadas por Deus para que sejamos 

transformados a imagem e semelhança de Jesus, o Filho de Deus. Jesus deve ser o centro da nossa restauração. A boa nova é que Jesus 

se importa conosco e Ele tem o poder para nos transformar; transformar para sermos agentes de transformação.  

[Disse Jesus:] “Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes.” (Mt 9: 12) 

 

  Reflita e compartilhe:  

1) Você quer compartilhar sobre uma área em que Deus operou transformação em sua vida e que você pôde ajudar alguém através 

disto? 

2) Tem alguma área de sua vida que você reconhece a necessidade de restauração para que Deus use isto como instrumento de 

transformação para outras vidas? 

3) Quais são os desafios que você tem enfrentado? Compartilhe para que oremos por você e com você? 

Vamos a OrAção! 

 (Orar com Ação) 

 

 

Participe: da Maratona Bíblica; das Quartas de Guerra em unidade com a Igreja em 

jejum e oração; das Jornadas de Oração; da Escola Bíblica Dominical; e do Celebrando a 

Restauração (CR) em 2019.. 

Que o nosso amor e o cuidado de uns para com os outros não se esfriem durante o  nosso 

recesso porque o amor de Deus para conosco não entra em recesso e nem tira férias. 
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(05/12 a 07/12/2018) 

 Transformados para Transformar  
(Jeremias 29: 11-13) 

 

“Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o SENHOR; pensamentos de paz e não de mal, 

para vos dar o fim que desejais. Então, me invocareis, passareis a orar a mim, e  

eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração.” 

Vamos Refletir e Compartilhar? 

O livro do profeta Jeremias narra o prenúncio do juízo e também do período de um cativeiro de 70 anos 

vivido pelo povo de Deus devido a sua desobediência e persistência no pecado. Porém a experiência do cativeiro 

tinha um tempo determinado para o fim. Deus havia providenciado a restauração, a cura daquela chaga (Jr 30: 

17a).  

Deus nos conhece e através do seu amor eterno e benignidade sabe como nos atrair para Ele. (Jr 31: 3). 

Muitas vezes sofremos não necessariamente por causa dos nossos pecados cometidos, mas também por estamos 

inseridos num contexto em que somos levados a uma condição de cativeiro. São inúmeras as lutas que podem ser 

traduzidas como situações de cativeiro em nossas vidas. E são elas:  

a) Relacionamentos interpessoais disfuncionais: conflitos ou afastamento pela falta de perdão...;   

b) Relacionamentos intrapessoais: a dor do luto, depressão, traumas, ansiedade, síndromes, compulsões, 

falta de perdão a si mesmo...; e 

c) Situações externas diversas, tais como: desemprego, um longo processo judicial, uma grave crise 

financeira, enfermidades na família. 

     O fato é que todos nós somos pecadores e carecemos de transformação em variadas áreas de nossas 

vidas. O reconhecimento disso é fundamental para que Deus manifeste a sua glória em nós. 

 Embora não sejamos perfeitos devemos buscar ajuda através das ferramentas proporcionadas por Deus 

para que sejamos transformados a imagem e semelhança de Jesus, o Filho de Deus. Jesus deve ser o centro da 

nossa restauração. A boa nova é que Jesus se importa conosco e Ele tem o poder para nos transformar; 

transformar para sermos agentes de transformação.  

[Disse Jesus:] “Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes.” (Mt 9: 12) 
 

  Reflita e compartilhe:  

4) Você quer compartilhar sobre uma área em que Deus operou transformação em sua vida e que você pôde 

ajudar alguém através disto? 

5) Tem alguma área de sua vida que você reconhece a necessidade de restauração para que Deus use isto 

como instrumento de transformação para outras vidas? 

6) Quais são os desafios que você tem enfrentado? Compartilhe para que oremos por você e com você? 

Vamos a OrAção! 

 (Orar com Ação) 

 

 

Participe: da Maratona Bíblica; das Quartas de Guerra em unidade com a Igreja em 

jejum e oração; das Jornadas de Oração; da Escola Bíblica Dominical; e do Celebrando a 

Restauração (CR) em 2019. 

Que o nosso amor e o cuidado de uns para com os outros não se esfriem durante o nosso 

recesso porque o amor de Deus para conosco não entra em recesso e nem tira férias. 


