
 

 

22 – MAIS QUE VENCEDOR 

Quebra Gelo: Quando você vê um copo com água pela metade, pensado nas diante das circunstâncias da 

vida,  sua tendência é ver o copo mais vazio ou sempre mais cheio? Ou seja, diante dos desafios você é mais 

otimista ou pessimista? Como você se vê diante das situações que a vida lhe permite estar? 
 

Tempo de Orar: Conversando com Deus (5 min) 

- Ore agradecendo ao Senhor pelas incontáveis que ele tem derramado sobre sua vida.  

- Ore pedindo ao Senhor que a presença dEle seja notada por todos os presentes no PGM. 
 

Tempo de Cantar: Louvando e Adorando Juntos (5 min) -– Tempo de adorar ao Senhor! Nesta semana 

você líder poderá sugerir um ou dois cânticos para o tempo de adoração. 

Tempo de Orar Uns Pelas Outros - Momento de Oração em Duplas (20 min) 

Nesta semana nosso período de oração virá antes do período da palavra. Multiplique em duplas e 

compartilhe com sua dupla de oração sua experiência de leitura da Bíblia e oração da semana. Peça que 

os irmãos compartilhem sobre como foi a prática das coisas que Deus falou no último encontro. Estimule os 

que não conseguiram, anime os que não tentaram e louve a Deus pelos que praticaram. 

Tempo da Palavra (20 min): Romanos 8.28 a 39 - Texto Áureo Romanos 8.37– “Em todas estas coisas, 

porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou.” 

 Em Cristo, somos mais do que vencedores -Esta foi a grande verdade que aprendemos no último 

domingo - “Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou.” 

Rm 8.37 – Como somos gratos ao nosso Deus nos permitir vivermos uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. 

Quando o recebemos como SENHOR e SALVADOR de nossas vidas, nos tornarmos discípulos vitoriosos – 

“Que diremos, então, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós?”.  EM QUE, CRISTO 

NOS TORNA VENCEDORES? 

 Pela graça vencemos o pecado: Romanos 6. 14-17 - 14 Porque o pecado não terá domínio sobre 

vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. 15 E então? Havemos de pecar porque não 

estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum! 16 Será que vocês não sabem que, ao se 

oferecerem como servos para obediência, vocês são servos daquele a quem obedecem, seja do pecado, 

que leva à morte, ou da obediência, que conduz à justiça? 17 Mas graças a Deus que, tendo sido 

escravos do pecado, vocês vieram a obedecer de coração à forma de doutrina a que foram entregues. 
 

 Pela Palavra vencemos o Diabo - Mateus nos mostra que com a Palavra vencemos Satanás:  
 

 Mateus 4:4 - Jesus, porém, respondeu: — Está escrito: “O ser humano não viverá só de pão, mas 

de toda palavra que procede da boca de Deus.” 

 4:7 Jesus respondeu: — Também está escrito: “Não ponha à prova o Senhor, seu Deus.” 

 4:10 Então Jesus lhe ordenou: — Vá embora, Satanás, porque está escrito: “Adore o Senhor, seu 

Deus, e preste culto somente a ele.” 
 

 Pela Fé vencemos o mundo: 1º João 5. 4 e 5 - 4 Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E 

esta é a vitória que vence o mundo: a nossa fé. 5 Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus 

é o Filho de Deus? 

 Sobre as Circunstâncias da vida: Romanos 8.37 - Em todas estas coisas, porém, somos mais que 

vencedores, por meio daquele que nos amou. 

Em Cristo, Somos mais do que vencedores! 
 

Perguntas para Reflexão: 
 

1 – Atualmente você se vê mais como um vencedor ou como alguém que já foi vencido? Compartilhe 

 

2 - Ao ver este texto, quais certezas vem ao seu coração, diante das adversidades que você tem enfrentado 

diariamente? Compartilhe com seu PGM algumas destas certezas. 



4 – Compartilhe com seu PGM qual foi a última vez que você viu Deus transformar uma situação que julgava 

ruim em algo bom para sua vida? 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tempo de Multiplicação (5 min): Estimule seu PGM para convidarmos amigos para o próximo encontro. 

Peça um irmão que ore por estas vidas e por todos os participantes, para que tenhamos ousadia em convidar. 
 

Tempo da Igreja (5 min): Compartilhe com seu PGM sobre nossas principais atividades abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           

#DESAFIO DA SEMANA 
Durante esta semana, viva como um vencedor diante das adversidades da vida. 

Viva está verdade que as Escrituras tem te ensinado: “Em todas estas coisas, porém, 

somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou.” 

 


