
Roteiro para o Pequeno Grupo – 12 set 2021 
13 a 18 de setembro de 2021 

 
1. Encontro - Quebra-gelo: Qual é a imagem mais feia e a mais bonita que você tem da nossa cidade? 

Explique o porquê da escolha dessas imagens. 
 

2. Exaltação: 
 

3. EDIFICAÇÃO:  
O RETRATO DA CIDADE E A NOSSA MISSÃO – 2 Reis 2.19-22 
19. Alguns homens da cidade foram dizer a Eliseu: ‘Como podes ver, esta cidade está bem localizada, mas 

a água não é boa e a terra é improdutiva’. 

20. E disse ele: ‘Ponham sal numa tigela nova e tragam-na para mim’. Quando a levaram, 

21. ele foi à nascente, jogou o sal ali e disse: ‘Assim diz o Senhor: ‘Purifique esta águas. Não causará mais 

mortes nem deixará a terra improdutiva’. 

22. E até hoje a água permanece pura, conforme a palavra de Elizeu. 
 

Perguntas de compreensão e aplicação: 

1. A nossa missão é ser Agente de Transformação, pois a cidade precisa de cura – Releiam o verso 
19 e 2 Crônicas 7.14 – O que você vê que não está bom em nossa cidade e qual é o seu papel 
diante disso? 

 2 Crônicas 7.14 - Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a 
minha face e se converter do seu mau caminho, então Eu ouvirei dos céus, e perdoarei o seu 
pecado e sararei a sua terra.” 

 
2. A nossa missão é ser Agente de Conservação, pois a cidade precisa de restauração – Leiam 

Efésios 6.12 -  Como você pode ser engajado nessa batalha espiritual que existe pelo controle da 
cidade? 

 Efésios 6.12 - “A nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados, 
potestades, contra os dominadores deste mundo, contra as forças espirituais da maldade” 

 

3. A nossa missão é ser Agente de Suporte e sentir a dor do outro – Leiam Filipenses 2.4 – Qual é 
a lição que Paulo apresenta neste verso e como aplicá-lo no seu dia a dia? 
 

4. A nossa missão é ser Agente de Referência – Releiam o verso 20 e 1 Tessalonicenses 1.5-7 – Que 
atitudes podemos praticar que imitam a Cristo? 

 1 Tessalonicenses 1.5-7 – “Porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em 
palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como 
procedemos entre vocês, em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do 
Senhor; apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito 
Santo. E, assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na 
Acaia”. 

 

5. O que é viver Atos 29 e como você pode viver isso como modelo de vida em todas as suas 
atividades? 
Explicação – Viver Atos 29 é ser a continuidade dos Atos dos Apóstolos, pois o livro de Atos vai 
até o capítulo 28.  O capítulo 29 somos nós que estamos escrevendo com os nossos atos. 

 
4. Evangelização - Tempo de Evangelização – É tempo de convidar as pessoas para os PGs, portanto 

encoraje os membros a trazem um convidado no próximo encontro. Peça o nome dessas pessoas e anote 
no “Caderno de Oração” (se não tiver, providencie um) e orem por esses nomes. 
 

5. Tempo de Oração – Investir tempo em oração é fundamental para a vida cristã.  
1. Ore pela igreja 
2. Ore pela Escola de Líderes, que acontece às quartas-feiras 
3. Ore pela nossa nação. 
4. Ore pelas pessoas que estão sendo perseguidas, ao redor do mundo, por serem cristãs.  


