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Queridos irmãos, líderes e igrejas da
Convenção Batista do Rio Grande do Sul:

O avanço da obra Missionária parte da vivência de uma igreja relacio-
nal e do desenvolvimento de Relacionamento Discipuladores. O Senhor 
tem nos movido em direção a uma “multidão que está aflita e exausta 
como ovelhas sem pastor” (Mt 9:36). Dentro desta visão de multiplicação, 
o Senhor tem nos dado Pequenos Grupos Multiplicadores como estratégia 
para ganharmos pessoas para Jesus. 

A obra missionária da Convenção Batista do  Rio Grande do Sul avan-
ça, quando missionários enviados ao campo compartilham Jesus através 
de relacionamentos intencionais que se transformam em relacionamentos 
discipuladores. Estes missionários têm vivido a essência discipular e im-
pactado vidas para honra e glória de nosso Senhor Jesus. Muitas pessoas 
têm conhecido a Cristo nas casas, os sofás se tornaram púlpitos e muitos 
têm rendido suas vidas a Jesus através dos Pequenos Grupos Multiplica-
dores.

Com o momento que estamos vivendo nos impondo algumas restri-
ções, os Pequenos Grupos Multiplicadores têm funcionado normalmen-
te através dos meios on-line. Vidas tem sido entregues a Jesus através 
das telas de computadores e celulares. Isso nos mostra que os PGMs  
independem da estrutura física para funcionar. Mesmo on-line, o Reino 
de Deus continua avançando no Rio Grande do Sul.

Como águas que cobrem o mar, relacionamentos discipuladores serão 
vividos em todo Rio Grande do Sul em um grande tempo de colheita!

Apresentado aos irmãos nove roteiros de Pequenos Grupos Multipli-
cadores, que podem ser usados quando possível nas reuniões presenciais 
ou através das reuniões on-line.  Estes roteiros serão utilizados como ins-
trumento de impacto e transformação na vida daqueles que precisam de 
Jesus!
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SUMÁRIO DOS ROTEIROS

Roteiro 1 – Missões!!! O que é isso? 
Base Bíblica: Mateus 28:18-20
Objetivo: Compreender o que significa ser um missionário na atualidade 
e como nós podemos contribuir para fazer missões.

Roteiro 2 – Como as águas cobrem a terra gaúcha 
Base Bíblica: João 4:1-15
Objetivo: Apresentar a Jesus Cristo como Salvador que nos livra de uma 
vida de pecados e nos liberta da morte, nos oferecendo a água da vida 
eterna.

Roteiro 3 – O plano de Deus para o mundo: a criação 
Base Bíblica: Gênesis 1:1-31 
Objetivo: Entender que Deus é o criador de todas as coisas que existem e 
nós fomos criados por Ele. E, portanto, o Deus Criador cuida nós.

Roteiro 4 – O preço da desobediência: o pecado 
Base Bíblica: Gênesis 3:1-24 e Romanos 3: 23-24 
Objetivo: Compreender que todos somos pecadores por consequência do 
pecado de Adão e Eva e, por isso, necessitamos de Jesus para nos justificar.

Roteiro 5 – O amor de Jesus pela humanidade: o sacrifício 
Base Bíblica: 1 Pedro 2:21-25 
Objetivo: Entender que Deus nos ama e enviou Jesus para morrer por 
nossos pecados e, por isso, somos justificados por sua graça.

Roteiro 6 – Uma escolha importante: você aceita? 
Base Bíblica: João 3:16 
Objetivo: Entender que Deus nos ama e enviou Jesus para nos salvar, mas 
para isso, precisamos aceitá-lo e viver de acordo com a sua Palavra.
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Roteiro 7 – Hora de crescer em Jesus: vamos lá? 
Base Bíblica: Lucas 2:52 
Objetivo: Entender que precisamos crescer em Jesus. E Ele irá nos ajudar 
nesse crescimento, pois Deus está atento a tudo o que acontece conosco.

Roteiro 8 – Onde vamos passar a eternidade? O paraíso 
Base Bíblica: Apocalipse 21:1-27 
Objetivo: Entender que Deus preparou um lugar onde teremos a oportu-
nidade de estarmos com Ele por toda a eternidade.

Roteiro 9 – A Grande Comissão: um convite especial 
Base Bíblica: Mateus 28:18-20 
Objetivo: Compreender que fazemos parte de uma grande comissão en-
viada por Jesus para falar do seu amor aos que não O conhecem.

ORIENTAÇÕES PARA O ENCONTRO

O encontro de um PGM é sempre conduzido por um roteiro, que 
vem dividido em tempos que precisam ser bem administrados para que 
o encontro cumpra os seus propósitos. Recordando a definição de PGM 
dada pelo pr Márcio Tunala em seu livro Pequeno Grupo Multiplicador, na 
página 25: “O PGM é um pequeno grupo de pessoas que se reúne regu-
larmente para Glorificar a Deus por meio do fortalecimento de relacio-
namentos discipuladores e da multiplicação de discípulos”. Esta definição 
nos mostra o foco do PGM, pessoas que ainda não conhecem Jesus e 
carecem da graça do Pai Celeste.

Portanto, toda construção dos roteiros tem como ênfase alcançar aque-
les que estão no processo de conhecer Jesus, frutos do nosso cartão alvo 
de oração.  
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Vejamos cada um dos tempos do roteiro:
Tempo de orar: conversando com Deus
Esse é um tempo inicial de oração, que ainda não é o momento de 

interceder uns pelos outros. Essa oração inicial é para suplicar ao Senhor 
bênçãos e direcionamento para mais um encontro do PGM.

Tempo de cantar: louvando e adorando juntos
Normalmente, esse tempo acontece no início da reunião. Alguém fa-

miliarizado com música seleciona um ou dois cânticos de louvor. O PGM 
que não conta com ninguém que toque um instrumento pode utilizar 
um CD, aplicativo de streaming de música, para auxiliar. Prefira músicas 
cantadas nos cultos de celebração e que sejam conhecidas pela maioria 
dos presentes.

Tempo de compartilhar a Palavra
O compartilhar da Palavra de Deus no encontro do PGM tem por 

objetivo o crescimento espiritual de cada membro a partir da troca de 
experiências e percepções. A edificação virá da mutualidade. O texto bí-
blico deve ser utilizado para comparações e aplicações da conduta pessoal. 
Direcione as perguntas, buscando envolver todos na discussão do texto. 
Controle o tempo de cada pergunta. Não permita ninguém monopolizar 
a conversa e nem que haja discussões teológicas polêmicas. Este tempo é 
para gerar crescimento espiritual através do compartilhar.

Tempo de orar uns pelos outros
Este tempo existe para criar um ambiente de maior comunhão entre 

os membros do PGM e os visitantes, quando o grupo poderá comparti-
lhar questões pessoais de forma mais aberta. O importante é que todos 
compartilhem seus pedidos e necessidades. O líder deve estar bem atento, 
equilibrando bem o momento de compartilhar os pedidos com o tempo 
em oração.
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Tempo de multiplicar
Cada membro do PGM é um potencial discipulador para pessoas de 

seu relacionamento familiar, social e profissional. Durante esse tempo, es-
timule os membros compartilhar como está o contato com os seus Alvos 
de Oração. Pergunte quais desafios estão enfrentando para aproveitar as 
oportunidades de compartilhar o amor de Cristo com eles e de convidá-
-los para participar das reuniões do PGM. Além disso, em todo o tempo, 
o líder deve relembrar as pessoas que o objetivo do PGM é crescer e se 
multiplicar. O prazo para a multiplicação pode variar, mas a intencionali-
dade da multiplicação jamais pode sair da pauta do grupo.

Tempo da Igreja
Esse é um espaço para os membros do PGM e os visitantes serem 

informados sobre as atividades mais importantes oferecidas pela igreja. 
Também pode ser um momento para orar pela igreja e sua liderança.

Reunir um grupo de pessoas regularmente em uma casa requer  
responsabilidade, trabalho e dependência do Espírito Santo. Outros pon-
tos relevantes também devem ser observados:

Tenha criatividade - O encontro deve acontecer com espontanei-
dade. O líder deve encontrar maneiras criativas para conduzir cada mo-
mento.

Compartilhe responsabilidades - Quanto mais membros esti-
verem envolvidos com tarefas no PGM, maior o comprometimento. Na 
música, nos contatos durante a semana, com as crianças, na condução do 
roteiro, no agendamento dos próximos encontros, fica muito mais fácil 
liderar um PGM quando as tarefas são repartidas.
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Prepare o lanche com simplicidade - O lanche existe para aben-
çoar e não para tumultuar o encontro. Cabe ao líder garantir que o prepa-
ro do lanche não seja mais importante do que o encontro.

Faça um rodízio de residências - É recomendável que o PGM 
realize o rodízio de residências, para que todos tenham maior oportuni-
dade de trazer seus amigos e parentes ao encontro.

Valorize os visitantes - Os visitantes são motivos de alegria e de-
vem ser tratados de forma especial e cuidadosamente apresentados.

Trate bem as pessoas - É muito importante que as pessoas sejam 
chamadas pelo nome, principalmente os visitantes.

Termine os encontros no horário - Respeite os tempos estabele-
cidos. O fato de iniciar no horário honra aqueles que foram pontuais e de 
terminar no horário previsto evita transtornos.

Coloque as cadeiras em forma de círculo - Todos devem 
estar bem acomodados e que consigam se visualizar confortavelmente.  
O PGM é um lugar de relacionamento e tudo deve favorecer isso.

Testemunhar motivos de louvor - É estimulante receber notícias 
de fatos abençoadores. O PGM é um lugar de benção, onde o Senhor 
opera milagres. Compartilhar o agir de Deus sempre vai contribuir para 
uma fé viva.

Facilite a conversa no momento de compartilhamento -  
É muito importante promover um diálogo participativo. Todos precisam 
falar e sua forma de enxergar precisa ser sempre respeitada.
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Compartilhar a “visão do grupo” com os visitantes - Se um 
visitante compreende o objetivo do encontro e como tudo vai acontecer, 
isso facilitará sua participação. Assim, ele pode ficar confortável no en-
contro, sentindo-se parte do grupo.

Para saber mais sobre o encontro do PGM, faça a leitura do capítu-
lo seis do Livro “Pequeno Grupo Multiplicador: Compartilhando o amor de 
Deus através dos relacionamentos”, escrito pelo Pr. Márcio Tunala.

TENHA UM EXCELENTE ENCONTRO!
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MISSÕES!!! O QUE É ISSO? 

Base Bíblica: Mateus 28:18-20

Objetivo: Compreender o que significa ser um missionário na atuali-
dade e como nós podemos contribuir para fazer missões.

Tempo de orar: conversar com Deus (10 min)

• Orem pelo encontro de seu PGM, pelas pessoas presentes e pelo 
objetivo desta série de encontros focados no período da Campanha de 
Missões Estaduais do Rio Grande do Sul.

• Ore pelos missionários e missionárias que estão proclamando o evan-
gelho em todo estado.

Tempo de cantar: louvando e adorando a Deus juntos (5 min)

“Rendei graças ao SENHOR, pois ele é bom; seu amor dura para sem-
pre” (Salmos 118.29).

Tempo de compartilhar a Palavra (25 min)

Texto Bíblico: Mateus 28:18-20
Então, Jesus aproximou-se deles e disse: “Foi-me dada toda a autoridade no 

céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-
-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a 
tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos.

A Grande Comissão como é chamado este texto, fala de uma missão 
única e fundamental na vida de todos os cristãos: a pregação incondicio-
nal do Evangelho. Anunciarmos Jesus, fazer discípulos e obedecer aos 
seus mandamentos, deve ser nosso objetivo de vida! Vivendo isto, cada 
um de nós se torna um missionário, levando a Palavra de Deus àqueles 
que necessitam da graça de Jesus. O resultado de tudo isto é ter o Senhor 
perto de nós como nosso amigo, alguém com quem podemos viver um 
relacionamento vivo e contagiante. 

Roteiro 1
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Aplicação pessoal

1. O texto fala sobre três pontos importantes: uma grande afirmação, 
um mandamento e uma promessa. Quais são? (autoridade e poder, fazer 
discípulos, estou com vocês até o fim)

2. Quem é Jesus para você? Você já tem um relacionamento com Ele?
3. Compartilhe o que pode mudar em sua vida a partir de hoje, para 

que o evangelho seja anunciado com mais alegria e entusiasmo.

Tempo de orar uns pelos outros (10 min)

Em núcleos de três ou quatro pessoas compartilhem seus pedidos de 
oração e intercedam uns pelos outros.

Tempo de multiplicar (5 min)

Tempo de orar pelos nomes no Cartão Alvo de Oração, onde coloca-
mos o nome de pessoas que desejamos que sejam alcançadas através de 
nossas vidas, para Jesus.

Tempo da Igreja (5 min) 

(Informar a agenda da igreja, suas ênfases e motivos de oração. Interceder 
pela liderança pastoral)
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COMO AS ÁGUAS COBREM A TERRA GAÚCHA  

Base Bíblica: João 4:1-15

Objetivo: Apresentar a Jesus Cristo como Salvador que nos livra de 
uma vida de pecados e nos liberta da morte, nos oferecendo a água da 
vida eterna.

Tempo de orar: conversar com Deus (10 min)

Vamos orar para que possamos enviar mais missionários para o campo 
através da CBRS e para que a Água da Vida, que é Jesus Cristo, possa 
alcançar todo o Rio Grande do Sul.

Tempo de cantar: louvando e adorando a Deus juntos (5 min)

“Senhor, tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que 
os montes nascessem, ou que tivesses formado a terra e o mundo, sim, de 
eternidade a eternidade, tu és Deus” (Salmos 90.1,2).

Tempo de compartilhar a Palavra (25 min)

Texto Bíblico: João 4:1-15 (ler todo texto bíblico)
Versículos destacados: 7 Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. 

Disse-lhe Jesus: “Dê-me um pouco de água”. 8 (Os seus discípulos tinham ido 
à cidade comprar comida.) 9 A mulher samaritana lhe perguntou: “Como o 
senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber?” (Pois os 
judeus não se dão bem com os samaritanos.) 10 Jesus lhe respondeu: “Se você 
conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e 
dele receberia água viva”. 11 Disse a mulher: “O senhor não tem com que tirar 
água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? 12 Acaso o senhor é 
maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem 
como seus filhos e seu gado?” 13 Jesus respondeu: “Quem beber desta água terá 
sede outra vez, 14 mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede.  

Roteiro 2
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Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar 
para a vida eterna”. 15 A mulher lhe disse: “Senhor, dê-me dessa água, para que 
eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água”.

A mulher samaritana possuía uma necessidade que só Jesus Cristo po-
deria saciar: ela precisava da Água da Vida que mata nossa sede para toda 
todo sempre. Vivendo tristezas, desilusões e pecados, ela vê em Jesus uma 
possibilidade de mudança, de esperança, que jamais havia sido oferecida 
a ela. A Água da Vida estava sendo derramada, para inundar de salvação 
todo o seu ser. Este mesmo Jesus quer transformar e impactar as vidas de 
todo o povo gaúcho! 

Aplicação pessoal

1. Você se sente cansado, muitas vezes sem esperança, sem a certeza do 
que irá acontecer no futuro? Compartilhe com o grupo.

2. Como está sua vida com Jesus, a Água da Vida, que sacia toda as 
suas necessidades? Cite evidências de Cristo em sua vida.

3. A mulher samaritana deu um passo importante querendo beber da 
Água da Vida. Você gostaria de receber Jesus em sua vida com seu Senhor 
e Salvador?

Tempo de orar uns pelos outros (10 min)

Ore para que os que estão em seu PGM no dia de hoje tenham um 
relacionamento com Jesus. Que você possa ser instrumento de salvação 
na vida de outros.

Tempo de multiplicar (5 min)

Tempo de orar pelos nomes no Cartão Alvo de Oração ou de planejar 
eventos para anunciar a Palavra, com a intencionalidade de gerar discípu-
los de Cristo.
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Tempo da Igreja (5 min) 

(Informar a agenda da igreja, suas ênfases e motivos de oração. Interceder 
pela liderança pastoral)
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O PLANO DE DEUS PARA O MUNDO: A CRIAÇÃO  

Base Bíblica: Gênesis 1:1-31 

Objetivo: Entender que Deus é o criador de todas as coisas que exis-
tem e nós fomos criados por Ele. E, portanto, o Deus Criador cuida nós.

Tempo de orar: conversar com Deus (10 min)

• Vamos agradecer porque Jesus Cristo é a Água da Vida, que inunda 
nosso ser com amor e salvação!

• Oremos pelos missionários que estão no campo, proclamando Jesus.

Tempo de cantar: louvando e adorando a Deus juntos (5 min)

“SENHOR, eu te louvarei de todo o meu coração; contarei todas as 
tuas maravilhas” (Salmos 9.1).

Tempo de compartilhar a Palavra (25 min)

Texto Bíblico: Gênesis 1:1-31 (ler todo texto bíblico)
Versículos destacados: 1 No princípio Deus criou os céus e a terra. 2 Era a 

terra sem forma e vazia; trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus 
se movia sobre a face das águas. 3 Disse Deus: “Haja luz”, e houve luz. 26 
Então disse Deus: “Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa seme-
lhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes 
animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais ¬que se movem rente 
ao chão”. 27 Criou Deus o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou; 
homem e mulher os criou. 28 Deus os abençoou e lhes disse: “Sejam férteis e 
multipliquem-se! Encham e subjuguem a terra! Dominem sobre os peixes do 
mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra”. 29 
Disse Deus: “Eis que dou a vocês todas as plantas que nascem em toda a terra e 
produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas ser-
virão de alimento para vocês. 30 E dou todos os vegetais como alimento a tudo 
o que tem em si fôlego de vida: a todos os grandes animais da terra, a todas as 

Roteiro 3
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aves do céu e a todas as criaturas que ¬se movem rente ao chão”. E assim foi. 31 
E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se 
a tarde e a manhã; esse foi o sexto dia.

Deus é o nosso criador e Ele se importa conosco. Deus traz a existência 
aquilo que não existia. Através de Sua Palavra as trevas são dissipadas e 
a luz passou a brilhar em nosso mundo. Mas, a coroa da criação acontece 
quando o próprio Deus diz: “Façamos o homem à nossa imagem e seme-
lhança...”. O Senhor Deus separou um momento especial da criação para 
nos moldar, fazer, para nos criar. Que extraordinário! Ele, o Deus todo 
poderoso que criou todo universo, se importa com cada um de nós. Ele 
nos ama! 

Aplicação pessoal

1. Você consegue imaginar um mundo somente em trevas? Comparti-
lhe com seu grupo quais sentimentos vem em seu coração se tivesse que 
viver nesta realidade para sempre.

2. Você crê em Deus como seu criador, aquele que trouxe a luz e espe-
rança para sua vida?

3. Diferente do restante da criação, Deus cria o homem e a mulher de 
uma forma especial, a imagem e semelhança Dele. Isto denota o amor e 
carinho de Deus por nós. Você consegue experimentar este amor de Deus 
em sua vida? Cite algumas evidências do amor de Deus.

Tempo de orar uns pelos outros (10 min)

Vamos hoje focar nossa oração na gratidão a Deus pelas bênçãos espe-
cíficas derramadas sobre nós. Antes de orar, compartilhe brevemente uma 
bênção de Deus em sua vida.

Tempo de multiplicar (5 min)

Vamos compartilhar o que Deus tem feito na vida das pessoas que têm 
sido alvo de nossas orações.
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Tempo da Igreja (5 min) 

(Informar a agenda da igreja, suas ênfases e motivos de oração. Interceder 
pela liderança pastoral)



21

O PREÇO DA DESOBEDIÊNCIA: O PECADO  

Base Bíblica: Gênesis 3:1-24 e Romanos 3: 23-24 

Objetivo: Compreender que todos somos pecadores por consequência 
do pecado de Adão e Eva e, por isso, necessitamos de Jesus para nos jus-
tificar.

Tempo de orar: conversar com Deus (10 min)

• Ore agradecendo a Deus porque Ele nos criou e sempre nos amou! 
• Lembre-se de orar por um missionário(a) que atua no Rio Grande do 

Sul, se possível envie um áudio ou faça uma ligação para ele(a).

Tempo de cantar: louvando e adorando a Deus juntos (5 min)

“O SENHOR está perto dos que têm o coração quebrantado; ele salva 
os de espírito arrependido” (Sl 34.18).

Tempo de compartilhar a Palavra (25 min)

Texto Bíblico: Base Bíblica: Gênesis 3:1-24 e Romanos 3: 23-24 (ler 
todos os textos bíblicos)

Versículos destacados:
Gênesis 3
1 Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o 

Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: “Foi isto mesmo que Deus 
disse: ‘Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim’?” 2 Respondeu a 
mulher à serpente: “Podemos comer do fruto das árvores do jardim, 3 mas Deus 
disse: ‘Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem 
nele; do contrário vocês morrerão’. 4 Disse a serpente à mulher: “Certamente 
não morrerão!”.

Romanos 3:23-24
23 pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, 24 sendo jus-

tificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo 
Jesus.

Roteiro 4
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Desde o início da criação, a serpente, o diabo, nosso adversário tenta 
nos fazer ir contra a vontade de Deus. No Jardim do Eden, esta serpente 
induziu a mulher e o homem ao erro, que a bíblia chama claramente de 
pecado. O único que pode redimir nossos pecados é Jesus Cristo. Todos 
pecaram, todos nascem no pecado, mas Cristo é aquele que nos ama, que 
pode nos dar uma nova vida e perdoar todos os nossos pecados. 

Aplicação pessoal

1. Você se considera um pecador? Compartilhe com o grupo as suas 
considerações.

2. Na sua concepção existem pecados maiores do que outros? Sem sim, 
quais seriam estes pecados maiores e o que você, por si só, pode fazer para 
ser perdoado. 

3. Jesus Cristo é aquele que perdoa nossos pecados, restaura nossas 
vidas e nos dá uma vida eterna. Gostaria de entregar sua vida a Cristo no 
dia de hoje?

Tempo de orar uns pelos outros (10 min)

Cada participante divide seus motivos de gratidão e depois duas ora-
ções são feitas apresentando tudo a Deus. Agradeça porque temos um 
Deus que se importa conosco e que através de Jesus somos perdoados.

Tempo de multiplicar (5 min)

Além de orar, talvez seja bom planejar algum encontro com os Alvos 
de Oração fora do encontro do PGM.
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Tempo da Igreja (5 min) 

(Informar a agenda da igreja, suas ênfases e motivos de oração. Interceder 
pela liderança pastoral)
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O AMOR DE JESUS PELA HUMANIDADE: 
O SACRIFÍCIO  

Base Bíblica: 1 Pedro 2:21-25 

Objetivo: Entender que Deus nos ama e enviou Jesus para morrer por 
nossos pecados e, por isso, somos justificados por sua graça.

Tempo de orar: conversar com Deus (10 min)

• Ore para que você seja instrumento de Deus para salvação de pes-
soas. Se no último encontro alguém entregou a vida a Jesus, celebre este 
momento.

• Intensifique suas orações pelos missionários que estão no campo, eles 
têm sido instrumentos de salvação e transformação de vidas

Tempo de cantar: louvando e adorando a Deus juntos (5 min)

“Todo ser que respira louve ao SENHOR. Aleluia!” (Salmos 150.6).

Tempo de compartilhar a Palavra (25 min)

Texto Bíblico: 1 Pedro 2:21-25
21 Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de 

vocês, deixando exemplo, para que sigam os seus passos. 22 “Ele não cometeu 
pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca.” 23 Quando in-
sultado, não revidava; quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se 
àquele que julga com justiça. 24 Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados 
sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a 
justiça; por suas feridas vocês foram curados. 25 Pois vocês eram como ovelhas 
desgarradas, mas agora se converteram ao Pastor e Bispo de suas almas.

Devemos como servos de Jesus Cristo seguir seus passos, seus ensina-
mentos. Jesus não pensou duas vezes em morrer em uma cruz, por mim e 
por você. Seu doloroso sacrifício, nos trouxe vida em abundância, redimiu 
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nossos pecados e nos garantiu uma vida eterna. Se antes andávamos sem 
esperança, perdidos nas trevas, agora andamos na luz que é Jesus!

Aplicação pessoal

1. Para você o que significa seguir os passos de Jesus? Compartilhe de 
forma prática com o grupo.

2. Não há mais condenação para aqueles que caminham com Cristo. 
Enumere as evidências de Jesus em sua vida.

3. Jesus Cristo levou sobre si na cruz todos os nossos pecados. Você 
tem certeza de sua salvação? Você se sente uma pessoa abençoada? Com-
partilhe com o grupo suas experiências pessoais.

Tempo de orar uns pelos outros (10 min)

Vamos agradecer a Deus por ter enviado Jesus Cristo, que perdoou 
através de seu sacrifício na cruz, nossos pecados.

Tempo de multiplicar (5 min)

Além de orar, vamos definir alguma ação a ser praticada durante a 
semana para alcançarmos nossos Alvos de Oração.

Tempo da Igreja (5 min) 

(Informar a agenda da igreja, suas ênfases e motivos de oração. Interceder 
pela liderança pastoral)
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UMA ESCOLHA IMPORTANTE: VOCÊ ACEITA?   

Base Bíblica: João 3:16 

Objetivo: Entender que Deus nos ama e enviou Jesus para nos salvar, 
mas para isso, precisamos aceitá-lo e viver de acordo com a sua palavra.

Tempo de orar: conversar com Deus (10 min)

• Ore para que você consiga manter uma vida longe do pecado agrade-
cendo sempre a Deus pela sua salvação.

• Intensifique suas orações pelos nossos missionários, para que Deus 
possa cuidar de cada um deles bem como de suas famílias.

Tempo de cantar: louvando e adorando a Deus juntos (5 min)

“Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! 
Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis, os seus cami-
nhos!” (Romanos 11.33).

Tempo de compartilhar a Palavra (25 min)

Texto Bíblico: João 3:16 
“Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho Unigênito, para que 

todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna.”
O amor de Deus, através de seu filhos Jesus Cristo é extraordinário. 

Sem pensar duas vezes, sem cogitar um segundo plano, o Deus todo po-
derosos envia seu filho para a salvação da humanidade. Nosso Deus é um 
Deus relacional, que se importa com cada um de nós. O ato de Cristo 
morrer em uma cruz por nós, foi e sempre será o maior gesto de amor 
por toda a humanidade. O senhor nos ama, se importa conosco e quer 
desenvolver um relacionamento profundo e íntimo com cada um de nós. 
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Aplicação pessoal

1. Jesus Cristo o filho de Deus, cumpriu seu ministério de amor, paz 
e transformação aqui na terra. Ele morre em uma cruz e ressuscita, para 
mudar as vidas de todos aqueles que creem Nele. O que significa para 
você a morte de Cristo na cruz? Compartilhe com o grupo.

2. Crer em Jesus Cristo é uma vivência diária de fé e transformação de 
vida. Quais aspectos de sua vida foram impactados por esta caminhada 
com Jesus?

3. A salvação é individual e pessoal, você já tomou a decisão de convi-
dar Jesus para estar presente em sua vida?

Tempo de orar uns pelos outros (10 min)

Alguém no grupo ou de fora está passando por problemas sérios? Va-
mos interceder uns pelos outros, pedindo a provisão do Senhor em nossas 
vidas.

Tempo de multiplicar (5 min)

Nesta próxima semana vamos focar nossas orações em pessoas que 
precisam receber Jesus. O Cartão Alvo de oração é uma excelente ferra-
menta.

Tempo da Igreja (5 min) 

(Informar a agenda da igreja, suas ênfases e motivos de oração. Interceder 
pela liderança pastoral)
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HORA DE CRESCER EM JESUS: VAMOS LÁ?    

Base Bíblica: Lucas 2:52 

Objetivo: Entender que precisamos crescer em Jesus. E Ele irá nos 
ajudar nesse crescimento, pois Deus está atento a tudo o que acontece 
conosco.

Tempo de orar: conversar com Deus (10 min)

• Agradeça ao Senhor pela salvação em Jesus Cristo.
• Peça ao Senhor que derrame sabedoria espiritual sobre as vidas dos 

missionários que a cada dia compartilham a graça de Jesus com várias 
pessoas.

Tempo de cantar: louvando e adorando a Deus juntos (5 min)

“Meus lábios te louvarão, pois, teu amor é melhor que a vida”
(Salmos 63.3).

Tempo de compartilhar a Palavra (25 min)

Texto Bíblico: Lucas 2:52 
“Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos ho-

mens”.
Tudo que tem vida se desenvolve, se multiplica e cresce. Assim é o 

ciclo natural das coisas. Se você plantar uma semente de uma árvore em 
solo preparado, com água e luz solar, no tempo certo esta semente brotará, 
florescerá e dará seus frutos. Jesus quando criança se desenvolveu, cresceu 
e deu muitos frutos. Assim deve acontecer na minha e na sua vida. Todo 
filho de Deus deve dar seus frutos, deve fazer discípulos, tudo no tempo 
certo. 

Roteiro 7



29

Aplicação pessoal

1. Como crescemos e nos desenvolvemos saudavelmente no Reino de 
Deus?

2. Como a graça maravilhosa do Senhor tem se manifestado na sua 
vida? Que frutos você tem gerado? Compartilhe com seu grupo.

3. Um crescimento saudável juntamente com Jesus, envolve sabedoria. 
Que ações práticas você tem desenvolvido para viver esta vida com o Se-
nhor?

Tempo de orar uns pelos outros (10 min)

Em duplas de oração, vamos orar uns pelos outros, pelos pedidos e 
necessidades.

Tempo de multiplicar (5 min)

Vamos conversar sobre a nossa meta de multiplicação como PGM e o 
que precisamos fazer para atingi-la.

Tempo da Igreja (5 min) 

(Informar a agenda da igreja, suas ênfases e motivos de oração. Interceder 
pela liderança pastoral)
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ONDE VAMOS PASSAR A ETERNIDADE? O PARAÍSO     

Base Bíblica: Apocalipse 21:1-27  

Objetivo: Entender que Deus preparou um lugar onde teremos a opor-
tunidade de estarmos com Ele por toda a eternidade.

Tempo de orar: conversar com Deus (10 min)

Peça a Deus que todos os missionários que pertencem a nossa Con-
venção, possam ter sabedoria e multiplicar discípulos para futicarem cada 
vez mais no Reino de Deus.

Tempo de cantar: louvando e adorando a Deus juntos (5 min)

“Meus lábios te louvarão, pois, teu amor é melhor que a vida” (Salmos 
63.3).

Tempo de compartilhar a Palavra (25 min)

Texto Bíblico: Apocalipse 21:1-27 (ler todos os textos bíblicos)
Versículos em destaque: 1 Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro 

céu e a primeira terra tinham passado; e o mar já não existia. 2 Vi a Cidade 
Santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como 
uma noiva adornada para o seu marido. 3 Ouvi uma forte voz que vinha do 
trono e dizia: “Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais 
ele viverá. Eles serão os seus povos; o próprio Deus estará com eles e será o seu 
Deus. 4 Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, 
nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou”. 5 Aquele que 
estava assentado no trono disse: “Estou fazendo novas todas as coisas!” E acres-
centou: “Escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança”. 
6 Disse-me ainda: “Está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o Princípio e o Fim. 
A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. 7 O 
vencedor herdará tudo isto, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho.
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Tudo que tem vida se desenvolve, se multiplica e cresce. Assim é o 
ciclo natural das coisas. Se você plantar uma semente de uma árvore em 
solo preparado, com água e luz solar, no tempo certo esta semente brotará, 
florescerá e dará seus frutos. Jesus quando criança se desenvolveu, cresceu 
e deu muitos frutos. Assim deve acontecer na minha e na sua vida. Todo 
filho de Deus deve dar seus frutos, deve fazer discípulos, tudo no tempo 
certo. 

Aplicação pessoal

1. A morte é algo inevitável na vida do ser humano, pois ela faz parte 
do ciclo de nossas vidas. Quando a morte chegar você tem certeza para 
o lugar aonde vai? Compartilhe suas percepções sobre este assunto com 
o grupo.

2. A Bíblia nos garante que um dia, Deus enxugará dos nossos olhos 
toda lágrima. Quando isto vai acontecer? O que precisamos fazer para 
estar neste lugar de paz e alegria?

3. Jesus nos ama e preparou um lugar para estarmos quando deixarmos 
este mundo. Compartilhe com o grupo como você imagine ser este lugar, 
com base no texto lido

Tempo de orar uns pelos outros (10 min)

Em duplas de oração, vamos orar uns pelos outros, agradecendo a Deus, 
pois através de Cristo, vencemos a morte temos a garantia da vida eterna.

Tempo de multiplicar (5 min)

Que ações poderemos realizar durante a semana, para de forma prá-
tica, alcançarmos pessoas para Jesus? Compartilhe suas ideias no grupo.
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Tempo da Igreja (5 min) 

(Informar a agenda da igreja, suas ênfases e motivos de oração. Interceder 
pela liderança pastoral)
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A GRANDE COMISSÃO: UM CONVITE ESPECIAL    

Base Bíblica: Mateus 28:18-20   

Objetivo: Compreender que fazemos parte de uma grande comissão 
enviada por Jesus para falar do seu amor aos que não O conhecem.

Tempo de orar: conversar com Deus (10 min)

• Vamos pedir ao Senhor para que possamos ser exemplos na multipli-
cação de discípulos ganhando pessoas para Jesus.

• Peça ao Senhor para que os crentes batistas do Rio Grande do Sul, 
possam se mobilizar em levantar uma grande oferta missionária, visando 
a transformação de vidas, multiplicação de discípulos e envio de mais 
missionários para o campo.

Tempo de cantar: louvando e adorando a Deus juntos (5 min)

“Louvarei o nome de Deus com cânticos e proclamarei sua grandeza 
com ações de graças.” (Salmos 69:30).

Tempo de compartilhar a Palavra (25 min)

Texto Bíblico: Mateus 28:18-20 
18 Então, Jesus aproximou-se deles e disse: “Foi-me dada toda a autorida-

de nos céus e na terra. 19 Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, 
batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, 20 ensinando-os 
a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês, até o 
fim dos tempos”.

Fazer discípulos, que grande comissionamento! Nestes versículos, umas 
das últimas palavras de Jesus antes de subir aos céus, foi bem objetiva e 
direta: “Vão e façam discípulos...”. Não foi um pedido, um conselho, foi 
uma ordem. Nossa Grande Comissão dada por Cristo, seria multiplicar a 
graça salvadora na vida de pessoas que carecem do amor do Pai. Na ver-
dade, fazer discípulos significa multiplicar um estilo de vida, que impacta 
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vidas com o evangelho. O discipulado foi o que moveu o coração de Deus 
a enviar seu filho Jesus, para morrer na cruz por nós. O discipulado é um 
gesto de amor que deve nos mover em direção a multidão que careça da 
graça de Jesus. 

Aplicação pessoal

1. Qual a principal razão de termos a autoridade do Senhor e a pre-
sença dele para todo sempre em nossas vidas? Compartilhe com o grupo

2. A Grande Comissão nos direciona a fazer discípulos. Como através 
de sua vida, você testemunha de Jesus Cristo no seu dia a dia?

3. Obedecer a Jesus é algo que devemos viver todo tempo. Quais as 
consequências desta obediência em sua vida?

Tempo de orar uns pelos outros (10 min)

Em duplas de oração, agradeça a Jesus por você ser um discípulo e que 
possa compartilhar com outros esta graça maravilhosa.

Tempo de multiplicar (5 min)

Pense em estratégias para viver relacionamentos discipuladores com 
aqueles que precisam da graça de Jesus.

Tempo da Igreja (5 min) 

(Informar a agenda da igreja, suas ênfases e motivos de oração. Interceder 
pela liderança pastoral)






