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Roteiro 1
Só Jesus Cristo Salva

Texto base – João 14.6

Divisa: “Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por 
mim.”

QUEBRA GELO

Já pegou um caminho errado e ficou assustado? Conte como foi.

TEMPO DE ORAR

Ore pelo encontro e para que a palavra de Deus fale ao coração de todos e que a espe-
rança em Jesus aqueça os corações.

TEMPO DA PALAVRA – ENTENDENDO O TEXTO

Ali estavam os discípulos, em mais uma oportunidade de ouvir e aprender com Jesus. 
Aquele momento, por mais transformador que fosse, havia se tornado comum, mas 
não era.

Os discípulos viviam uma grande expectativa de um libertador político e social, tendo 
em vista que estavam sobre o julgo de Roma, seus líderes religiosos eram incapazes 
de viver o que ensinavam e ainda oprimiam o povo com as suas regras que nem eles 
conseguiam cumprir.

Grupo Multiplicador

Roteiros
 para Pequeno
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Jesus começa a preparar os discípulos para o maior desafio que iriam passar, sua morte. 
“Não se turbe o vosso coração” (v1), era uma proposta demasiadamente desafiadora, 
mas necessário para o que estava por vir e que apontava para o caminho que eles pre-
cisavam trilhar, crer.

Os tempos são outros e o desafio o mesmo, crer. A palavra de Deus diz: E creu ele no 
SENHOR, e imputou-lhe isto por justiça (Gênesis 15.6).

Esse é um tempo para crer na poderosa proposta de Deus para a nossa e a próxima ge-
ração – só Jesus Cristo salva. Com a vida transformada por essa mensagem, poderemos 
transmiti-las aos outros. Precisamos ter um coração cheio dessa poderosa paz, “não 
se turbe o coração”, mesmo que tudo pareça impossível, ainda assim precisamos crer 
e teremos um coração repleto de paz.

A morte do Jesus estava para acontecer, momentos de dúvidas e incertezas, mas o 
convite era trilhar por um caminho de paz, crendo na verdade que liberta e que trará 
vida plena, não só nesse tempo, mas também para a eternidade.

Só Jesus Cristo salva é uma mensagem que precisa impactar o coração dos discípulos 
de Jesus e depois transbordar para a próxima geração.

TEMPO DE COMPARTILHAR

1. Qual foi a decisão mais importante que você tomou e que estava baseada na fé e 
não nas circunstâncias?

2. Você sente que é sua a responsabilidade de proclamar a próxima geração da fé em 
Jesus?

3. Tomé representa a nossa humanidade, como podemos avançar na fé cristã?

4. Qual a sua maior experiência de fé?

RESPONDENDO AOS DESAFIOS

Ore para que Deus tire seus medo e ansiedades.

Peça ao Senhor a oportunidade de crescer em fé.

Ore por despertamento espiritual dos discípulos de Jesus, sua igreja.

Ore pela evangelização de nossa nação.
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Roteiro 2
Não há outra possibilidade de salvação

Texto base – Atos 4.12

Divisa: “Não há salvação em nenhum outro, pois, debaixo do céu não há nenhum 
outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos.”

QUEBRA GELO

Você já passou por algum constrangimento por pregar o evangelho? Como foi?

TEMPO DE ORAR

Ore pelo encontro e pela compreensão e aplicação do texto na vida dos participantes.

TEMPO DA PALAVRA – ENTENDENDO O TEXTO

Tudo teve início, quando Pedro e João foram ao templo para orar e lá encontram um 
pedinte e ousadamente eles operam um milagre que se tornou notório na região e 
por isso se levantou uma perseguição que os levaram à prisão e nesse momento estão 
falando em sua defesa.

Os discípulos de Jesus haviam sido confrontados em toda a caminhada que tiveram 
com Jesus e agora não havia mais espaço, em seus corações, para dúvida e medo. Foi 
uma jornada com muitas experiências com Jesus que frutificou em uma fé inabalável 
e disposta a ir até o extremo de morrer, se fosse preciso.

Essa importante declaração de fé, dita em um contexto desafiador, nos traz uma grande 
reflexão de como temos vivenciado nossa fé em um mundo que vai na contramão de 
um relacionamento de intimidade com Deus.

O Brasil precisa de Jesus e nós seus discípulos precisamos pregar com toda convicção 
que não há outra possibilidade de salvação, mas para isso precisamos criar um relacio-
namento de intimidade ao ponto de nossas vidas só ter sentido em Jesus.

Não existe outra possibilidade, não há outro meio, não há outro caminho. Somos de-
safiados a sair do “politicamente correto” e ir na direção de uma vida correta diante 
de Deus.
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Tudo em volta daqueles dois homens conspirava para que eles negassem a fé, se des-
culpassem, voltassem as costas para seus princípios, afinal eram as suas vidas que 
estavam em perigo, mas ainda assim se mantiveram firmes.

Uma sociedade justa e de transformação social será possível quando a mesma com-
preender quem é Jesus e voltar-se para ele.

Como discípulos de Jesus, precisamos lutar com as ferramentas certas, com as armas 
corretas e a mensagem é: “só há salvação em Jesus”.

Diante da oportunidade de transformação social que nos é dada pelas eleições, pos-
samos ser agentes dessa transformação, sendo responsáveis e elegendo homens que 
promovam a liberdade e dê as mudanças que nosso povo tanto precisam, mas que não 
possamos esquecer que a nossa mensagem é ainda mais poderosa ferramenta dessa 
transformação.

Entender que somos cidadãos dos céus ainda que a sociedade nos aperte para que 
deixemos a nossa fé é o grande desafio que todos os discípulos de Jesus precisaram 
passar em todos os tempos e nesse não seria diferente.

TEMPO DE COMPARTILHAR

1. Como seria se você estivesse na posição dos discípulos?

2. Onde de fato temos colocado a nossa esperança de um país justo e solidário?

3. Como a mensagem “só Jesus Cristo Salva” tem impactado a sua vida?

4. Como você responderia caso estivesse em uma roda de amigos e a sua fé fosse 
agredida por um comentário ou desdenho da mesma?

5. Isso já ocorreu com você, qual foi a sua atitude?

RESPONDENDO AOS DESAFIOS

Ore para que Deus tire seus medo e ansiedades.

Peça ao Senhor a oportunidade de crescer em fé.

Ore por transformação social em nosso País.
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Roteiro 3
Jesus pagou o preço

Texto base – João 1.29

Divisa: “No dia seguinte João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam! É o Cordeiro 
de Deus, que tira o pecado do mundo!”

QUEBRA GELO

Você já teve uma dívida sua paga por outra pessoa?

TEMPO DE ORAR

Ore pelo encontro e pela compreensão e aplicação do texto na vida dos participantes.

TEMPO DA PALAVRA – ENTENDENDO O TEXTO

Permita-me conta uma experiência. Estava estudando no seminário e sem condição de 
honrar com as mensalidades, mesmo tendo ouvido diversas vezes que naquele local 
ninguém deixava de estudar por esse motivo, fui ao meu pastor falando da minha difi-
culdade e que havia tomado a decisão de parar os estudos.

O meu pastor disse que eu continuasse a estudar e que Deus iria providenciar todas 
as coisas, assim o fiz entendendo que estaria em condições financeiras quando fosse 
renovar a matrícula, mas não foi assim que aconteceu.

No final daquele semestre, fui a secretaria buscar o resultado das minhas provas a 
secretária perguntou se eu não queria aproveitar para renovar a matrícula, então falei 
que não tinha condições de arcar com as despesas em aberto e que por esse motivo 
não faria a matrícula.

A mesma buscou no controle do seminário e não havia nada em atraso, o meu pastor 
que também trabalhava lá havia quitado tudo que estava em aberto.

Quando João viu Jesus, ele se reportou diretamente ao sacrifício do cordeiro no culto 
judaico. (Hebreus 9.22)

Jesus quitou a nossa dívida com o pecado o que impossibilitava ter um acesso direto 
ao Pai.
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Jesus como cordeiro de Deus não pagou o preço do pecado, foi um preço que por mais 
que tivéssemos condições de passar o que ele passou não seria suficiente, porque es-
tamos em dívida com o pecado desde de nosso nascimento.

O cordeiro precisava ser perfeito, sem mancha, defeito e, no caso de Jesus, sem pecado.

Essa é uma mensagem poderosa que por vezes passamos por ela sem entender sua 
totalidade e profundidade.

Essa é a mensagem que precisa impactar a sua vida, o cordeiro pagou o preço e o mais 
alto preço.

Voltando a história que comecei a narrar, hoje posso abençoar a vida de outras pes-
soas, quem sabe até mesmo com a mensalidade escolar, porque aprendi como isso foi 
importante em minha vida e como pode impactar a vida de outros.

Precisamos, primeiramente, ser impactado com a mensagem de salvação do cordeiro 
e depois permitir que Deus use a nossas vidas para impactar outros.

O Brasil, será impactado quando o seu amigo ou quem sabe seu vizinho receber essa 
mensagem: Jesus pagou o preço de nossas dívidas com o pecado.

Mude o Brasil, mude o Brasil de alguém.

TEMPO DE COMPARTILHAR

1. Caso você realizasse uma pesquisa na internet e descobrisse que havia uma cura 
no início da pandemia da Covid-19, fosse um fato comprovado, mas que ninguém 
teria como saber se você não contasse, o que você faria, guardaria para você ou 
contaria para todos?

2. Como essa mensagem tem impactado a sua vida?

3. Você sente que a sua dívida já foi paga por Jesus, ou ainda se sente na dívida e 
culpado?

4. Qual o seu maior obstáculo para falar de Jesus e como vencê-lo?

RESPONDENDO AOS DESAFIOS

Ore para que Deus dê ousadia para testemunha de sua fé.

Peça ao Senhor a oportunidade para testemunhar

Ore pela plantação de igrejas no Brasil e pela multiplicação de discípulos.

Ore por seu alvo pessoal da campanha.
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Roteiro 4
Esperança

Texto base – João 13.1

Divisa: “Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado 
o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que 
estavam no mundo, amou-os até o fim.”

QUEBRA GELO

Você já ouviu a expressão “O amor acabou”? O que você acha disso?

TEMPO DE ORAR

Ore pelo encontro e pela compreensão e aplicação do texto na vida dos participantes.

TEMPO DA PALAVRA – ENTENDENDO O TEXTO

Jesus está preparando os discípulos para o grande desafio de sua paixão.

Foi um momento muito especial e desafiador, que Jesus ensina aos discípulos sobre o 
seu amor e que o mesmo nunca acabaria, e que eles podiam contar com ele o tempo 
todo.

A grande verdade do evangelho de Jesus tem como base o fato que Ele nos amou pri-
meiro com um amor incondicional.

Dentre os doze discípulos, estava Judas ,filho de Simão, que o traiu, mas percebemos 
de maneira clara que a opção de Jesus foi amá-lo também. Esse é um amor que nos 
chama a dá sem pedir nada em troca, dispor de nós mesmos para Jesus e para o outro.

Como Jesus deu o exemplo, ele nos convida a participar desse mesmo sentimento: 
Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns 
aos outros. (João 13.35)

A grande questão é que isso vai em encontro a nossa humanidade pecaminosa, quere-
mos ser objeto do amor, mas não estamos dispostos a pagar o preço de amar o outro 
de forma incondicional. Claro que é um grande desafio e creio que só podemos fazer 
isso com a ajuda de Jesus que mudará os nossos corações transformando para que 
sejamos tal como ele é.
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Outro aprendizado que solta aos nossos olhos é o fato de Jesus nos amar apesar de 
quem somos.

Por vezes pensamos em melhorar, deixar a prática do pecado, mas o que conseguimos 
é nos frustrar e desanimar. Nesse momento, precisamos lembrar que ele nos amou até 
o fim.

Jesus ainda nos ama e continuará a nos amar, mas precisamos responder a esse amor, 
não fazer como Judas e sim como os demais discípulos que se permitiram ser amados e 
entenderam que precisavam responder a esse amor, ou seja, aprenderam amar a Jesus 
e praticar esse amor entre nós.

TEMPO DE COMPARTILHAR

1. Certamente, você já foi decepcionado por alguém que amou. Como foi?

2. A luz do texto bíblico, como você poderia agir diferente?

3. O texto diz que a prova de ser discípulo de Jesus se dá pelo fato de nos amarmos 
uns aos outros. Nesse momento, não pense no que está faltando no outro, mas o 
que falta em você?

4. Não há compreensão humana que nos faça entender o amor de Jesus por seu dis-
cípulo Judas, então como poderíamos vivenciar esse sentimento com aqueles que 
estão perto de nós?

RESPONDENDO AOS DESAFIOS

Ore para o alcance do seu alvo pessoal e de sua igreja.

Ore para que possamos avançar como o amor de Deus em nossas vidas.

Ore pela multiplicação de discípulos de Jesus em nossa nação.

Ore por um despertamento espiritual.



Revista da Campanha 2022 | 105

Roteiro 5
Creia e seja salvo!

Texto base – Atos 16.31

Divisa: “Eles responderam: Creia no Senhor Jesus, e serão salvos, você e os de 
sua casa.”

QUEBRA GELO

Você já tomou a decisão de entregar a sua vida a Jesus? Como foi?

TEMPO DE ORAR

Ore pelo encontro e pela compreensão e aplicação do texto na vida dos participantes.

TEMPO DA PALAVRA – ENTENDENDO O TEXTO

Paulo e sua comitiva estavam em uma viagem para pregar o evangelho, fazer novos dis-
cípulos e plantar novas igrejas. Chegando a cidade de Filipo, ele foi anunciar a Palavra 
a algumas mulheres de oração e entrando na cidade, um espirito usando uma mulher 
escrava e que dava muito lucros aos seus senhores, passou a seguir Paulo e os demais 
discípulos durante dias dizendo que eles tinham a mensagem de salvação.

Em determinado momento, Paulo ficou indignado e deu ordem ao espírito imundo que 
deixasse aquela mulher, o que aconteceu, e por isso eles foram parar na prisão.

A primeira lição que extraímos do texto é que Paulo e Silas poderiam estar muito frus-
trados com Deus por se encontrarem presos, afinal estavam lá porque haviam pregado 
o evangelho, libertado aquela jovem de um espírito que a atormentava, mas diferente 
disso, foram louvar ao Senhor, adorá-lo e quando assim estão fazendo o chão estremece, 
as cadeias se abrem e a manifestação da glória de Deus aparece.

Aprender que todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus, (Romanos 
8.28) é uma lição dura e muitos não são aprovados.

Naquela prisão há um homem que fora impactado de forma direta com tudo que 
aconteceu, o carcereiro. O mesmo ao ver as cadeias abertas e sabendo que a fuga de 
qualquer preso lhe custaria a vida, atenta contra a mesma, mas lá havia homens usados 
por Deus para abençoar a sua vida e também a sua família.
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O convite de Paulo aquele carcereiro é aplicado a nós, “crer”. Temos todo tipo de situa-
ções familiares que nos abalam, nos fazem chorar, nos sentir presos e sem solução. A 
proposta de Deus para a nossa família é crer. Crer que na transformação que Deus pode 
e quer fazer em nossas casas e em nossas famílias.

Para que ocorra, o Senhor Jesus precisa de homens e mulher que se coloquem à dispo-
sição Dele para que os nossos alicerces se estremeçam. Quando aquele fenômeno acon-
tece, todos sentiram, também os discípulos, isso para que possamos entender que Deus 
está agindo em nós, para que, através de nós, famílias sejam alcanças e abençoadas.

Houve salvação naquela casa, pois o carcereiro creu.

Deus tem um plano, quer nos colocar em situações que para nós podem ser difíceis de 
entender, mas que faz parte dos seus planos para a sua família. Basta crer e você verá 
a transformação sendo realizada em sua casa.

TEMPO DE COMPARTILHAR

1. Já teve uma experiência de ter os seus alicerces sacudidos? Como foi?

2. O que você entender por crer?

3. Você entende que Deus tem o controle de sua vida e que tudo que acontece tem 
um plano maior e que vez você não entende? Explique.

4. Como vimos, nas adversidades Deus agiu para que a salvação chegasse a uma casa. 
Como Deus pode ou tem agido em sua vida?

5. Paulo tinha do que reclamar, por que não fez isso?

RESPONDENDO AOS DESAFIOS

Ore para o alcance do seu alvo pessoal e de sua igreja.

Ore para que as famílias sejam transformadas pelo poder de Deus.

Ore por um grande mover de Deus em sua cidade.


