
 

 
 

ROTEIRO PADRÃO PARA SER SEGUIDO POR TODOS OS LÍDERES 

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

 

QUANTO TEMPO AINDA TEMOS PRA FRUTIFICAR? 
Acolhimento/Oração [15 min.]: Receber e Acolher todos com alegria . 

JESUS está aqui, Você está preciando do socorro de Jesus? De algum milagre esta semana em sua vida ou família? 

Aproveitemos, Jesus está aqui, ele tem todo Poder . Se você quiser que oremos sente aqui... 

Cadeira Do milagre?, – Oportunizar os pedidos, sentar na cadeira e orar fervorosamente por quem quiser.  
Período de Louvor [10 min.]: (Tire cópias da música no verso do roteiro de Pgemitas e Convidados)  
 
QUEBRA-GELO- DINÂMICA: - [5 min.)” Sugestão: Mostre 3 pessoas conversando: 1 delas fala com muito entusiasmo sobre 
e gratidão, como que ela foi alcançada pelo amor, a bondade, a misericórdia  e a graça de Deus, e como Deus deseja que 
agora ela faça o mesmo para alcançar outros. Das duas que ouviram, uma começa a chorar e se dispõe a fazer o mesmo. A 
outra, endurece e diz. Isto é bom,  mas não dá pra mim...este ano ainda tenho muitos outros planos...quem sabe depois. 
 
Relembremos, Reflitamos e Compartilhemos [25 min.]: 

Domingo passado Deus nos abençoou de forma tremenda através do estudo de sua Palavra tanto pela manhã com o resumo 

do livro de Jó, como a noite com a mensagem falando sobre a Vida de Boaz e  Rute e da Figueira estéril. Luc 13 e Rt 4. O 

Pr. Paulo listou algumas Qualidades de um Homem movido pela Graça. Qualidades estas , exemplificado por Boaz. Este tipo 

de homem:  1. Estende a mão ao necessitado 2. Aceita as pessoas sem fazer acepção 3. Respeita, Preocupa-se com  as 

pessoas e cuida dos mais fracos  

Reflitamos: 1. Quem de nós nesta semana, praticamos 1, 2, ou 3 destas ações, a começar da nossa casa ? 2. Como eu e você 

podemos receber a força e a graça, pra SER este tipo de pessoa e Praticar estas ações? Jo.15.5,6 

 

 A 4ª qualidade deste homem: Surpreende-se com a paciência e misericórdia de Deus. Luc 13. A Figueira estéril... 

Aqui aprendemos mais uma vez que nosso Deus é paciente e misericordioso, mas chegará o tempo em que o dia do Juízo 

virá. Hoje estamos vivendo no tempo da oportunidade, da graça, mas chegará o momento em que a oportunidade de 

salvação será tirada, a figueira estéril será cortada e se perderá para sempre. ..Já pensou nisso?  Segundo a historia a 

figueira já estava no 7º ano de vida e há 3 anos era procurado fruto nela e não havia. Foi dado mais 1 ano...  

 

Reflita: Feche os olhos veja você como uma “Figueira plantada numa Vinha, verdinha...”ao seu redor tem muitas outras... 

1. Jesus é o dono e hoje está  aqui na Vinha dele... está procurando frutos em cada Figueira... Está chegando...quantos 

frutos você tem? Olha como ele está olhando entre as folhas, desejoso de encontrar pelo menos um fruto...Quantos 

encontrou?   Misericórdia!!! 

2. Compartilhemos sinceramente que tipo de figueira temos sido...? 

3. Quantos frutos Jesus encontrou em cada um de nós hoje...? 

4. Se não dermos os frutos que Jesus espera, o que acontecerá conosco? Jo 15.6 

Certamente no final do ano passado, muitos de nós pedimos perdão por nossa esterilidade espiritual e prometemos a Deus 

dar muitos frutos em 2018...O tempo está passando, só faltam 3 meses para o final do ano... 

 

 

 

 

 

 

 
DESAFIOS DE AMOR E PRÁTICA: 1. Ore por você mesmo e por 1 irmão do grupo para que vocês aproveitem 

estes 3meses até o final do ano, e sejam figueiras frutíferas, ganhem pelo menos 1 pessoa por mês para Jesus. 

2. Liste 3 pessoas que você vai Orar, Levar pra igreja e pra o PGM e ganhar pra Jesus ainda este ano... 3 frutos. Vamos 

ainda temos 3 meses. 

LEMBRE-SE : Quando o tempo permitido pelo Senhor para que o homem se arrependa tiver Esgotado, 

então ninguém poderá escapar do juízo de Deus. Nem você. Não é suficiente está na vinha (igreja, PGM 

etc...)  Precisamos dar frutos para o Senhor. Deus é soberano e a Bíblia ensina claramente sobre a 

necessidade de nos prepararmos enquanto é tempo. No dia do juízo, ninguém poderá reclamar da 

paciência e da misericórdia do Senhor, nem mesmo questionar sua justiça.   

 



 
 

BEEEEMMMM VIIIIINDO...VOCÊ É MUITO ESPECIAL PRA DEUS E PRA NÓS 
 

                      QUANTO TEMPO AINDA TEMOS PRA FRUTIFICAR? 
 
Vamos Refletir e  Compartilhar? 
Relembremos, Reflitamos e Compartilhemos [25 min.]: 

Domingo passado Deus nos abençoou de forma tremenda através do estudo de sua Palavra tanto pela manhã com o resumo 

do livro de Jó, como a noite com a mensagem falando sobre a Vida de Boaz e  Rute e da Figueira estéril. Luc 13 e Rt 4. O 

Pr. Paulo listou algumas Qualidades de um Homem movido pela Graça. Qualidades estas , exemplificado por Boaz. Este tipo 

de homem:  1. Estende a mão ao necessitado 2. Aceita as pessoas sem fazer acepção 3. Respeita, Preocupa-se com  as 

pessoas e cuida dos mais fracos  

Reflitamos: 1. Quem de nós nesta semana, praticamos 1, 2, ou 3 destas ações, a começar da nossa casa ? 2. Como eu e você 

podemos receber a força e a graça, pra SER este tipo de pessoa e Praticar estas ações? Jo.15.5,6 

 

 A 4ª qualidade deste homem: Surpreende-se com a paciência e misericórdia de Deus. Luc 13. A Figueira estéril... 

Aqui aprendemos mais uma vez que nosso Deus é paciente e misericordioso, mas chegará o tempo em que o dia do Juízo 

virá. Hoje estamos vivendo no tempo da oportunidade, da graça, mas chegará o momento em que a oportunidade de 

salvação será tirada, a figueira estéril será cortada e se perderá para sempre. ..Já pensou nisso?  Segundo a historia a 

figueira já estava no 7º ano de vida e há 3 anos era procurado fruto nela e não havia. Foi dado mais 1 ano...  

 

Reflita: Feche os olhos veja você como uma “Figueira plantada numa Vinha, verdinha...”ao seu redor tem muitas outras... 

1. Jesus é o dono e hoje está  aqui na Vinha dele... está procurando frutos em cada Figueira... Está chegando...quantos 

frutos você tem? Olha como ele está olhando entre as folhas, desejoso de encontrar pelo menos um fruto...Quantos 

encontrou?   Misericórdia!!! 

2. Compartilhemos sinceramente que tipo de figueira temos sido...? 

3. Quantos frutos Jesus encontrou em cada um de nós hoje...? 

4. Se não dermos os frutos que Jesus espera, o que acontecerá conosco? Jo 15.6 

Certamente no final do ano passado, muitos de nós pedimos perdão por nossa esterilidade espiritual e prometemos a Deus 

dar muitos frutos em 2018...O tempo está passando, só faltam 3 meses para o final do ano... 
 

 

 

 

 

                                                             DESAFIOS DE AMOR E PRÁTICA: 

 1. Ore por você mesmo e por 1 irmão do grupo para que vocês aproveitem estes 3meses até o final do ano, e 

sejam figueiras frutíferas, ganhem pelo menos 1 pessoa por mês para Jesus. 2. Liste 3 pessoas que você vai Orar, 

Levar pra igreja e pra o PGM e ganhar pra Jesus ainda este ano... 3 frutos. Vamos ainda temos 3 meses. 

LEMBRE-SE : Quando o tempo permitido pelo Senhor para que o homem se arrependa tiver Esgotado, 

então ninguém poderá escapar do juízo de Deus. Nem você. Não é suficiente está na vinha (igreja, PGM 

etc...)  Precisamos dar frutos para o Senhor. Deus é soberano e a Bíblia ensina claramente sobre a 

necessidade de nos prepararmos enquanto é tempo. No dia do juízo, ninguém poderá reclamar da 

paciência e da misericórdia do Senhor, nem mesmo questionar sua justiça.   

 


