
Roteiro para o Pequeno Grupo – 26 setembro 2021 
27 setembro a 02 de outubro de 2021 

 
1. Encontro - Quebra-gelo: Você lembra de algum dia em que você foi incapaz de fazer algo e alguém mais 

forte e experiente te ajudou a superar tal obstáculo? Como foi e o que essa experiência te ensinou? 
 

2. Exaltação: 
 

3. EDIFICAÇÃO:  
PERMANECENDO INABALÁVEIS – Efésios 6.10-13 

10. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. 
11. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, 
12. pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores 
deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. 
13. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e, depois de terem 
feito tudo, permaneçam inabaláveis. 

 

Perguntas de compreensão e aplicação: 

Este texto trata de Batalha Espiritual, e esse tema foi muito bem tratado na Bíblia. Jesus advertiu os 
seus discípulos sobre as barreiras e dificuldades que encontrariam. Ele disse claramente: “No mundo 
vocês terão aflições”. Disse também: “Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos, portanto, 
sejam pudentes como as serpentes e simples como as pombas”. Neste texto há duas coisas bem claras 
1–Somos enviados como ovelhas no meio de lobos 
2- Devemos agir com sabedoria, prudência e simplicidade. 
E aqui, o Ap. Paulo exorta a igreja dizendo que a luta do cristão é contra as forças espirituais do mal, 
mostrando que a nossa luta não é no plano carnal, mas espiritual. E no final do verso 13 diz: “Depois de 
terem feito tudo, permaneçam inabaláveis”. Essa é a nossa necessidade, permanecer inabaláveis em 
meio às batalhas do dia a dia. 
 

1. Nos versos 10-12 o apóstolo Paulo diz que não conseguiremos vencer essa batalha espiritual se 
lutarmos sozinhos, por isso precisamos da força do Senhor e de toda a Sua armadura. Pensando 
nisso, qual tem sido a sua perspectiva de batalha espiritual e como você tem se fortalecido? 
 

2. Uma das necessidades para permanecer inabalável em meio às lutas é saber contra quem estamos 
lutando. Nessa área você tem conseguido identificar quem é o seu inimigo espiritual ou ainda tem 
lutado com a pessoa errada e usando as armas erradas? Como tem sido a sua experiência? 
 

3. O verso 17 diz:  “Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus.” 
Aqui é citado uma parte dessa Armadura de Deus que precisamos colocar em nossa vida, que é a 
Palavra de Deus. Assim, como você tem aplicado a Palavra de Deus em sua vida e como tem sido a 
sua experiência de vitória? 

 

4. O verso 18 diz: “Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica; tendo isso em 
mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos.” Aqui o apóstolo Paulo está 
finalizando a descrição da estrutura da Armadura de Deus convidando todos os crentes a orar em 
todo tempo, de todas as formas e uns pelos outros, para que todos estejamos firmes. Diante disso, 
como tem sido a sua experiência de oração e quais os resultados dela em sua vida? 

 

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.  


