
Roteiro para o Pequeno Grupo – 19 set 2021 
20 a 25 de setembro de 2021 

 
1. Encontro - Quebra-gelo: O que você faria de diferente se pudesse recomeçar a sua vida a 10 anos atrás? 

 
2. Exaltação: 

 
3. EDIFICAÇÃO:  

FORÇAS QUE PARALISAM O CRENTE – João 20.1-22 – Leiam somente os versos 19-22 abaixo 

19. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas 
trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: “Paz seja com vocês!” 

20. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. 
21. Novamente Jesus disse: “Paz seja com vocês! Assim como o Pai me enviou, Eu os envio” 
22. E com isso, soprou sobre eles e disse: “‘Recebam o Espírito Santo”. 

 

Perguntas de compreensão e aplicação: 

O verso 21 Jesus diz: “Assim como o Pai me enviou, Eu os envio”. Aqui Jesus está mostrando a nossa 

missão, que está na mesma proporção que Ele mesmo foi enviado por Deus. Quando Jesus fala isso, Ele 

está dando aos discípulos o sentido de suas vidas, que está associado à missão 

 

1. Uma força que paralisa o crente – Sono Espiritual 

 Leiam o texto abaixo de Efésios 5.14 e responda: Qual o mal que o sono espiritual causa e como 
combate-lo? 

 Efésios 5.14 – “Por isso é que foi dito: ‘Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos 
e Cristo resplandecerá sobre ti” 

 
2. Outra força que paralisa o crente – Desânimo 

 Leiam o texto abaixo de Jeremias 29.11 e responda: Em sua experiência, o que você precisa fazer 
para conhecer e viver os planos de Deus em sua totalidade? 

 Jeremias 29.11 – “Porque sou Eu que conheço os planos que tenho para vocês’, diz o Senhor, 
‘planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro” 
 

3. Outra força que paralisa o crente – nos trancarmos em função do medo 

 Leiam o texto abaixo de Josué 1.9 e responda: Como você enxerga e aplica este texto à sua vida 
no dia a dia? 

 Josué 1.9 – “Seja forte e corajoso, não temas e não desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará 
com vc por onde quer que vc andar” 
 

4. Outra força que paralisa o crente – esquecer a missão dada por Deus 

 O que vem ao seu coração quando você ouve a expressão: “Pescadores de homens”? Como 
devemos nos portar em nosso dia a dia com relação a missão dada por Deus? 
 

 
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.  

a. Ore pela igreja 
b. Ore pela Escola de Líderes, que acontece às quartas-feiras 
c. Ore pela nossa nação. 
d. Ore pelas pessoas que estão sendo perseguidas, ao redor do mundo, por serem cristãs.  

 


