
 

 
 

ROTEIRO PADRÃO PARA SER SEGUIDO POR TODOS OS LÍDERES 

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

 

VIVENDO NA CONTRAMÃO DO MUNDO... 
 

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: Alto preço...  
 

QUEBRA-GELO: - [5 min.] Entrar no quebra-gelo naturalmente, sem dizer: “agora vamos fazer o quebra-gelo” 

Sugestão: Se vire em 1 minuto e cite um versículo da Bíblia que Mostra Jesus vivendo na contramão do mundo... Ex.: 
um Ex. Mt 5.43,44...  
 

Reflexão e Compartilhamento [25 min.]: 
            Domingo passado aprendemos muito com a experiência do irmão Felipe Couto. Ele nos contou um pouco de 

como ele foi transformado por Jesus desde a sua conversão pública em 2005. Compartilhou da sua gratidão a Deus 

por tê-lo transformado de um ninguém, um inútil etc, em um grande homem de Deus em casa, no trabalho, na família, 

na parentela. De inimigo de Deus por um homem “maluco” por Jesus, procurando viver como Ele na contramão do 

mundo. Pensando nisso, vamos responder três perguntas: 

1. Por que o cristão anda na contramão? 

2. Será que as nossas atitudes são típicas de alguém que se diz cristão? 

3. Por que o cristão que anda na contramão, é alguém diferente? 

Dizemos que somos seguidores de Jesus, mas Jesus é invisível e impopular. Jesus não é um tipo de 

celebridade que podemos seguir no Twitter e, além disso, ele ensinou coisas bastante difíceis de serem cumpridas. 

Ex: “Mas eu lhes digo: Amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser 

filhos de seu Pai que está nos céus” (Mateus 5:44,45). 

Se somos seguidores de Jesus, a Bíblia é o nosso manual de vida e, quando vivemos o que esse manual de vida 

nos ensina, nosso estilo de vida nos faz diferentes do mundo. ”Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de 

maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando 

uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz.” 

Ser um seguidor de Jesus é ser um “maluco”, alguém que é diferente do padrão do mundo. Se dizemos que 

somos cristãos, mas ninguém que convive ao nosso redor percebe que somos cristãos, então há algum problema. O 

cristão é alguém que vive de maneira diferente, que anda na contramão, e as pessoas percebem. 

Lembre-se: Nosso estilo de vida não pode ser confundido com as práticas do mundo. Existe um contraste muito 

grande entre o filho de Deus e o ímpio. O conformismo nos faz aprovar e praticar as ações do mundo. Começamos a 

pensar que nosso estilo de vida é aceitável, normal. Uma mente mundana, conformada, é como um espelho 

empoeirado: enquanto ele não for limpo de toda a sujeira, não poderá refletir a luz de Jesus o sol da justiça.  
 

 

 

 

Forme DUPLAS DE AMOR E CUIDADO NA SEMANA, LENDO E ORANDO JUNTOS. 

 Prática: Passe de mão em mão um espelho empoeirado... depois limpe e diga que é isso o que a 

Palavra faz conosco. Olhe agora... Quer ser limpo agora e cada dia? Fique aqui no meio e vamos 

orar. Oração Fervorosa por todos.  

 



 

BEEEEMMMM VIIIIINDO... VOCÊ É MUITO ESPECIAL PRA DEUS E PRA NÓS! 
VIVENDO NA CONTRAMÃO DO MUNDO... 

 
Vamos Refletir e Compartilhar? 
 
 Domingo passado aprendemos muito com a experiência do irmão Felipe Couto. Ele nos contou um pouco de 

como ele foi transformado por Jesus desde a sua conversão pública em 2005. Compartilhou da sua gratidão a Deus 

por tê-lo transformado de um ninguém, um inútil etc, em um grande homem de Deus em casa, no trabalho, na família, 

na parentela. De inimigo de Deus por um homem “maluco” por Jesus, procurando viver como Ele  na contramão do 

mundo. Pensando nisso, vamos responder três perguntas: 

 

1. Por que o cristão anda na contramão? 

2. Será que as nossas atitudes são típicas de alguém que se diz cristão? 

3. Por que o cristão que anda na contramão, é alguém diferente? 

 

Dizemos que somos seguidores de Jesus, mas Jesus é invisível e impopular. Jesus não é um tipo de 

celebridade que podemos seguir no Twitter e, além disso, ele ensinou coisas bastante difíceis de serem cumpridas. 

Ex:“Mas eu lhes digo: Amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser 

filhos de seu Pai que está nos céus” (Mateus 5:44,45). 

 

Se somos seguidores de Jesus, a Bíblia é o nosso manual de vida e, quando vivemos o que esse manual de vida 

nos ensina, nosso estilo de vida nos faz diferentes do mundo. ”Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de 

maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando 

uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz.” 

 

Ser um seguidor de Jesus é ser um “maluco”, alguém que é diferente do padrão do mundo. Se dizemos que 

somos cristãos, mas ninguém que convive ao nosso redor percebe que somos cristãos, então há algum problema. O 

cristão é alguém que vive de maneira diferente, que anda na contramão, e as pessoas percebem. 
 

 

 

 

 

 

 

Forme DUPLA COM ALGUÉM PRA VOCÊ DAR E RECEBER AMOR E CUIDADO NA SEMANA, LENDO E ORANDO 

JUNTOS. 

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: Nosso estilo de vida não pode ser confundido com as práticas do mundo. Existe um 

contraste muito grande entre o filho de Deus e o ímpio. O conformismo nos faz aprovar e praticar 

as ações do mundo. Começamos a pensar que nosso estilo de vida é aceitável, normal. Uma mente 

mundana, conformada, é como um espelho empoeirado: enquanto ele não for limpo de toda a 

sujeira, não poderá refletir a luz de Jesus o sol da justiça. Você está limpo ou empoeirado? Vamos 

andar como Jesus na Contramão do mundo. Ele está aqui e quer lhe ajudar. 
 


