
Roteiro para o Pequeno Grupo – 24 outubro 2021 
25 a 30 de outubro de 2021 

 
 

1. Encontro - Quebra-gelo: Se você tivesse que escolher apenas uma coisa para mudar no mundo, o que você 
escolheria? 
 

2. Exaltação: 
 

3. EDIFICAÇÃO:  
MUDANÇAS QUE TRANSFORMAM NOSSAS VIDAS – Romanos 12.2 

“Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam 
capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus” 

 

 

Perguntas de compreensão e aplicação: 

Aqui neste texto, a Bíblia nos exorta a buscar uma transformação. A Bíblia trata desse assunto porque cada 
um de nós precisa de alguma transformação. Existe alguma coisa em nós que não está bem e precisa ser 
transformado. E essa transformação que o apostolo Paulo nos exorta a caminhar é um desafio, mas é 
também uma grande necessidade. Observe no texto que, para experimentar a vontade de Deus, que é boa, 
agradável e perfeita, é necessário passar pelo processo de transformação 
 

 

1. Para haver transformação é necessário primeiro mudar a forma de pensar 

 Deus não quer mudar somente o nosso comportamento, mas Ele quer mudar também a nossa forma 
de pensar.  

 Mudar somente o comportamento é como podar ervas daninhas num jardim, ao invés de arrancá-las. 
Se somente podar, elas voltarão a crescer, então é preciso arrancar com a raiz. 

 Se alguém deseja mudar a maneira como vive, deve começar mudar a maneira como pensa, pois, por 
trás de tudo o que você faz, está um pensamento 

 Todo comportamento é motivado por uma crença, e cada ação é induzida por essa crença e é por isso 
que a Bíblia diz: “Transformem-se pela renovação da sua mente” 

 É na mente que decidimos obedecer ou não obedecer, é na mente que decidimos crer ou não crer. Se 
a nossa mente está pautada nos valores do mundo, as nossas escolhas também serão assim. No 
entanto, se a nossa mente estiver sendo renovada pela Palavra de Deus, as nossas escolhas também 
assim serão. 
 
Pergunta: Leiam o texto abaixo de Efésios 4.22,23. Qual é o processo que você usa para renovar a sua 
mente? Qual o resultado disso? Caso você não esteja em nenhum processo de renovação da mente, o 
que precisa fazer para entrar nessa caminhada? 
Efésios 4.22,23 – “Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho 
homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar” 

 
 

2. Para haver transformação você precisa focar no poder de Deus e não na sua força de vontade 

 Muitas mudanças não vão em frente porque tentamos mudar na nossa força de vontade. Embora a 
força de vontade seja importante, ela não é suficiente para uma mudança duradoura. A mudança para 
ser definitiva tem que passar pelo poder de Deus. 

 Em Filipenses 3.10 – “Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição”, este texto nos mostra 
que a mudança acontece através do poder de Deus e não da nossa força. 
 
Pergunta: Como nós, através de nossas atitudes, podemos ser mais intencionais no objetivo de 
promovermos transformação no local onde vivemos? Como podemos influenciar nossa comunidade 
nesse importante momento em que vivemos? 

 
 
 
 



3. Para haver transformação você precisa focar nas promessas de Deus e não nas dificuldades do momento 

 O que a Bíblia diz é o do poder que temos ao escolher o que vai ocupar o nosso pensamento. É isso que 
o ap. Paulo ensina em Filipenses 4.8 – “Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for 
nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, 
se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas.” 

 Não se trata de pensamento positivo, mas é colocar na mente as coisas de Deus, pois o que ganha a 
sua atenção, ganha a sua vida. 
 
Pergunta: Leiam o texto abaixo de Jeremias 29.11. Qual a segurança de ser transformado que esta 
palavra de Deus neste versículo traz a você? 
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 lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro” 

 
 

4. Para haver transformação você precisa focar no processo e não na perfeição 

 A nossa conversão a Deus é pontual, mas a transformação passa por um processo. As mudanças em 
nossa vida acontecem um dia de cada vez. Se você ficar focando na perfeição poderá ficar frustrado e 
até desanimado quando não ver as mudanças acontecendo rapidamente. 

 Mudar alguma coisa leva tempo, por isso peça a Deus que lhe mostre por onde Ele quer começar e seja 
específico no que quer mudar. 
 
Pergunta: Leiam o texto abaixo de Filipenses 1.6. Quais são as mudanças que você já experimentou ou 
que está experimentando atualmente e como elas têm acontecido? 
Filipenses 1.6 – “Estou convencido de que Aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la 
até o dia de Cristo Jesus” 

 
 

4. Evangelização - Tempo de Evangelização – 

 Faça uma lista dos amigos que cada membro do PG quer alcançar e orem por eles 

 Convidem esses amigos para participar do próximo encontro do PG 
 

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

 Para que tenhamos coragem de sermos íntegros em nossa maneira de viver, dando um bom 
testemunho como discípulos de Jesus 

 Orem uns pelos outros. 


