
      

V I S Ã O  

Ser uma Igreja Bíblica, relevante para a 

sociedade e comprometida com a grande 

comissão para comunicar o evangelho de todas 

as maneiras e formas possíveis. 

MANUTENÇÃO OU MULTIPLICAÇÃO? 

 

Deus está chamando seu povo a responsabilidade. 

Como temos vivido e o que temos feito com o que Ele 

tem nos dados? O discípulo de Jesus precisa ter 

expectativas de multiplicação e entender que todo o 

esforço para a manutenção é um esforço 

improdutivo. 

Algumas questões interessantes: comente! 

1. Todos temos capacidade. vers 15  

2. Podemos multiplicar ou enterrar. vers 18  

3. O Senhor irá pedir Conta. vers 19  

 

O que significa ouvir a palavra e compreende-la para 

produzir frutos? 

Mt 13.23, “Entretanto, o que foi semeado em boa terra 

é o que houve a palavra e a compreende. ELE DÁ 

FRUTO E PRODUZ A 100, A 60 E A 30 POR UM”. 

A multiplicação é projeto de Deus! Você é um 

trabalhador multiplicador? 

Mateus 9.37-38 “Então disse aos seus discípulos: A 

colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. 

peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie 

trabalhadores para a sua colheita”. 

 

Existe algum talento que você enterrou? Vamos orar 

por isso? 

 

Quantas pessoas você conhece que precisam ouvir 

de Jesus? Vamos convidá-la para o PGM? orem por 

isso. 

 

 

T E X T O  

 

Mateus 25.14-15 

Pois será como um homem que, 

ausentando-se do país, chamou os 

seus servos e lhes confiou os seus 

bens. A um deu cinco talentos, a 

outro, dois e a outro, um, a cada um 

segundo a sua própria capacidade; e, 

então, partiu. 

INICIE 

ORANDO 

TENHA UM 

MOMENTO DE 

LOUVOR 

5MIN 10MIN 

MOMENTO DE 

ORAÇÃO 

MINISTRAÇÃO 

DA PALAVRA 

20MIN 30MIN 

TEMPO DE IGREJA – compartilhe 

por último as programações e 

atividades da Igreja 

 

INFORMAÇÕES DE ATIVIDADES 

✓ Escola Bíblica Discipuladora (não fique de fora, 

PARTICIPE!!!! Já começou! 

✓ Missões Mundiais. Você já ofertou? participe! 

✓  

 

 

 

 

 

 

 

PEQUENO GRUPO MULTIPLICADOR 

 “lugar de servir a Deus e amar ao Próximo” 


