
Roteiro para o Pequeno Grupo – 10 outubro 2021 
11 a 16 de outubro de 2021 

 
1. Encontro - Quebra-gelo: Você recebeu algum presente especial ultimamente? Como foi a sua reação? 
2. Exaltação: 
3. EDIFICAÇÃO:  

OS VALORES QUE A GRAÇA DE DEUS PRODUZ – 2 Timóteo 4.6-18 

6. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida.  Está próximo o tempo da minha partida. 
7. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé 
8. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo Juiz, me dará naquele dia; e não somente a mim, mas 

também a todos os que amam a sua vinda. 
9. Procure vir logo ao meu encontro 
10. pois Demas, amando este mundo, abandonou-se e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, e Tito foi para a 

Dalmácia. 
11. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. 
12. Enviei Tíquico a Éfeso 
13. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Trôade, e os meus livros, especialmente os 

pergaminhos. 
14. Alexandre, o ferreiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará retribuição pelo que fez 
15. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. 
16. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar; todos me abandonaram. Que isso não lhes sejam 

cobrado. 
17. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças, para que por mim a mensagem fosse plenamente 

proclamada, e todos os gentios a ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão. 
18. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu Reino Celestial. A Ele seja a glória para todo 

o sempre. Amém. 
 

Perguntas de compreensão e aplicação: 

Depois de Jesus, o ap. Paulo foi o maior missionário, o maior teólogo, o maior plantador de igrejas na história 
do cristianismo. Ele plantou igrejas nas províncias da Galácia, na Macedônia, na Acaia e na Asia menor. 
Também, depois de Jesus, foi ele quem enfrentou os maiores sofrimentos em função do Evangelho. Ele 
enfrentou açoites, prisões, naufrágios e apedrejamento. Mas nunca perdeu a doçura e nem deixou de glorificar 
a Deus. E por conhecer de perto a dor, ele consegue mostrar com exatidão a vida e suas dificuldades e, ao 
mesmo tempo, sabe quais são os valores que a graça de Deus produz. 
 

1. Que atitudes uma pessoa precisa ter para que outras pessoas vejam a graça de Deus se manifestar em sua 
vida? 

 

2. Leiam o texto abaixo de 2 Coríntios 4.15 – Este texto afirma que a graça de Deus, que está alcançando as 
pessoas, gera uma ação. Que ação é essa e como você tem manifestado essa ação em sua vida? 

 2 Coríntios 4.15 – “Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, que está alcançando um número 
cada vez maior de pessoas, faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus” 

 

3. Aprendemos que a graça de Deus nos conduz a enfrentar todos os acontecimentos da vida com os olhos 
fitos na vitória. Leiam o texto abaixo de 1 Pedro 4.12 e responda:  
Como você reage e qual é o seu comportamento quando está atravessando um problema que não consegue 
resolver com facilidade? 

 1 Pedro 4.12 - “Irmãos, não estranhem o ardente fogo que vem sobre vocês para os provar, com se 
algo estranho lhes estivesse acontecendo” 

 

4. A graça de Deus nos conduz a manter a fé e o compromisso com o Senhor, mesmo em meio aos dilemas da 
vida. O verso 7 diz: “Combati o bom combate, completei a corrida e guardei a fé”.  
Que atitudes é preciso ter para experimentar na prática esse versículo? 
 

5. A graça de Deus nos conduz a olhar a vida sabendo que temos uma recompensa maior. No verso 8, o 
apóstolo Paulo diz: “Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele 
dia; e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda”.  
Qual a esperança que este texto produz em sua vida? 

 

4. Evangelização - Tempo de Evangelização – faça uma lista dos amigos dos membros do seu PG e comece a orar 
por cada um e marque um dia para fazer um PG com esses convidados. 

 

5. Tempo de Oração – Investir tempo em oração é fundamental para a vida cristã.  


