
Roteiro para ao PG – 05 de junho de 2022 
Semana de 06 a 11 de junho de 2022 

 

1. Quebra-gelo: Qual a maior dificuldade que você já teve na vida e como fez para superá-la? 
2. Exaltação:  
3. EDIFICAÇÃO:   

O chamado de Deus em meio às batalhas espirituais – Zacarias 4.1-14 
1. Depois o anjo que falava comigo tornou a despertar-me, como se desperta alguém do sono, 
2.  e me perguntou: “O que você está vendo?” Respondi: Vejo um candelabro de ouro maciço, com um recipiente 

para azeite na parte superior e sete lâmpadas e sete canos para as lâmpadas. 
3. Há também duas oliveiras junto ao recipiente, uma à direita e outra à esquerda. 
4. Perguntei ao anjo que falava comigo: O que significa isso, meu senhor? 
5. Ele disse: “Você não sabe?” Não, meu senhor, respondi. 
6. “Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel: ‘Não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito’, diz o 

Senhor dos Exércitos. 
7. “Quem você pensa que é, ó montanha majestosa? Diante de Zorobabel você se tornará uma planície. Ele 

colocará a pedra principal aos gritos de ‘Deus abençoe! Deus abençoe!’ ” 
8. Então o Senhor me falou: 
9. “As mãos de Zorobabel colocaram os fundamentos deste templo; suas mãos também o terminarão. Assim 

saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou a vocês. 
10.  “Pois aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem a pedra principal nas 

mãos de Zorobabel”. Então ele me disse: “Estas sete lâmpadas são os olhos do Senhor, que sondam toda a 
terra”. 

11. A seguir perguntei ao anjo: O que significam estas duas oliveiras à direita e à esquerda do candelabro? 
12. E perguntei também: O que significam estes dois ramos de oliveira ao lado dos dois tubos de ouro que 

derramam azeite dourado? 
13. Ele disse: “Você não sabe?” Não, meu senhor, respondi. 
14. Então Ele me disse: “São os dois homens que foram ungidos para servir ao Soberano de toda a terra!” 

 

Desenvolvimento e perguntas de compreensão e aplicação 

1. Deus nos chama a Despertar do sono 

 Leiam o verso 1 e Efésios 5.14 – Como membros do Corpo de Cristo qual deve ser a nossa ação 
para sair do estado de sono e letargia? 

 De que forma você consegue identificar se uma batalha que está passando é ou não espiritual? 
Efésios 5.14 – “Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá 
sobre ti” 

 

2. Deus nos chama a crer no poder e na ação dEle pela fé 

 Leiam Efésios 6.10 – Qual é a maneira bíblica de cada um de nós exercer a nossa fé e como 
fazer para ela crescer cada dia mais? 
Efésios 6.10 – “Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder” 

 

3. Deus nos chama para experimentar a vitória que vem dEle 

 Leiam 2 Coríntios 10.3,4 – Quais são algumas das armas espirituais e de que forma prática e 
visível podemos usá-las? 
2 Coríntios 10.3,4 – “Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões 
humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas; ao contrário, são poderosas em 
Deus para destruir fortalezas.  

 

4. Deus nos chama para sermos canais da graça dEle 

 Leiam Gênesis 12.2 e João 15.4,5 – De que forma você pode ser bênção na vida de outras 
pessoas? Se possível, cite algum exemplo. 
Gênesis 12.2 – “De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê 
tu uma bênção” 
João 15.4,5 – “Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar 
fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se 
não permanecerem em mim. Eu sou a videira; vocês são os ramos. Se alguém permanecer em 
mim e eu nele, esse dá muito fruto; pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. ” 
 

4. Evangelização 
1. Quem são as pessoas que Deus colocou ao seu lado para você orar por elas? 
2. Orem por essas pessoas.  


