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  4°TEMPO DA PALAVRA (25 MIN)  

Vida Alicerçada na Palavra 

 

João 15.1-5  

Muitas pessoas em nossa sociedade são escravizadas pelo 

dinheiro.  

O dinheiro tem sido um ídolo para muitos, objeto de adoração. A 

maioria pensa que o dinheiro oferece segurança e promove 

felicidade, mas isso é um grande mito. O dinheiro não produz 

uma coisa, nem outra. O dinheiro é um precioso bem, mas mal 

utilizado é um problema que leva a uma vida medíocre. A Bíblia 

nos ensina que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. 

Tem um ditado que diz: O dinheiro é um bom servo, mas um 

péssimo patrão. Ter dinheiro não é um mal, mas o dinheiro nos 

ter é devastador. O dinheiro, quando ganho honestamente e usado 

corretamente é uma grande bênção; mas o dinheiro mal adquirido 

e mal usado é uma verdadeira maldição. 

 

 

Como você tem se relacionado com o dinheiro?  

 

1° ORAÇÃO (5min) 

Vamos iniciar nosso encontro com 

uma oração de gratidão a Deus pela  

reunião e pela família que está 

recebendo nosso Pequeno Grupo. 

2° TEMPO DE CANTAR 

(10min) 

Salmos 62.8 – “Confie nele em todos 

os momentos, ó povo; derrame diante 

dele o coração, pois ele é o nosso 

refúgio. Vamos adorar ao Senhor de 

todo coração”.  

3° TEMPO DE ORAR 

(25min) 

1 Tessalonicenses 5.17-19 “Orem 

continuamente. Deem graças em todas 

as circunstâncias, pois esta é a vontade 

de Deus para vocês em Cristo Jesus. 

Não apaguem o Espírito”.  

Vamos apresentar nossos pedidos ao 

Único e Verdadeiro Deus: • Vamos 

orar por todos os pedidos apresentados 

neste encontro; • Vamos orar pela 

nossa cidade; em especial por aqueles 

que foram eleitos neste último 

domingo; • Vamos interceder para que 

nosso Pequeno Grupo seja um lugar 

onde muitos possam conhecer e 

aprender andar com Jesus.. 

 

 

             por Luciano Cozendey dos Santos / Pastor Titular da Igreja 

                                                                                                                  

 

 

2° ROTEIRO / PGM / IGREJA BATISTA CENTRAL EM RESENDE 

VISÃO:  

Ser uma Igreja Bíblica, relevante para a sociedade e comprometida com a grande comissão para 

comunicar o evangelho de todas as maneiras e formas possiveis, intencionalmente multiplicando 

discipulos de Cristo, plantando Igrejas e exercendo o amor de Deus por meio da fé. 

Vida Alicerçada na Palavra 



Lucas 6.46 a 49 “46Por que vocês me chamam “Senhor, 

Senhor” e não fazem o que eu digo? 47Eu vou mostrar a 

vocês com quem se parece a pessoa que vem e ouve a minha 

mensagem e é obediente a ela. 48Essa pessoa é como um 

homem que, quando construiu uma casa, cavou bem fundo e 

pôs o alicerce na rocha. O rio ficou cheio, e as suas águas 

bateram contra aquela casa; porém ela não se abalou porque 

havia sido bem construída. 49Mas quem ouve a minha 

mensagem e não é obediente a ela é como o homem que 

construiu uma casa na terra, sem alicerce. Quando a água 

bateu contra aquela casa, ela caiu logo e ficou totalmente 

destruída. 

 

Em muitas passagens bíblicas, águas representam tribulações, 

problemas, crises e é exatamente assim nesta passagem. O 

alicerce representa a Palavra de Deus, a casa representa sua 

vida, o rio cheio representa dificuldades, problemas. 

 

Compartilhando  

 

1. Você acredita que conhecer e praticar os princípios 

contidos na Bíblia é sinônimo de qualidade de vida? Por quê? 

2. O texto de Lucas nos adverte sobre a necessidade de 

conhecer e colocar em prática os ensinamentos bíblicos, 

viver segundo a vontade de Deus, obedecer a Cristo sem 

ressalvas. 

Na sua vida financeira os princípios bíblicos têm sido 

aplicados? 

Compartilhe com o grupo uma experiência em que você  

teve complicações por ter tomado uma decisão errada em 

 relação ao dinheiro e no que isso resultou. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

5° TEMPO DE IGREJA 

 

   O PGM não subistitui a Escola biblica 

dominical. Faça parte desse tempo precioso 
aos domingos pela manhã. 

Ore pelo pastor e familia que estarão 

viajando para o congresso multiplique em 
guarapari. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Aprender sobre como se relacionar com o dinheiro é 

muito importante.  

Compartilhe com o grupo se é uma necessidade sua esse 

aprendizado. 

 

4. Toda nossa vida pertence a Deus, inclusive nossos bens, 

pois somos mordomos dEle enquanto vivermos aqui na 

Terra.  

Com base nesse entendimento, como devemos usar os 

recursos financeiros que recebemos do Senhor para 

abençoar vidas? Se possível, dê exemplos práticos e 

pessoais sobre isso. 
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Tempo de multiplicação 

 
Mateus 28.19 e 20 - “19Portanto, vão a todos os povos do mundo e 

façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores 

em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo 20e ensinando-os a 
obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembrem-se disto: 

eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos”. 

 
Pegue seu cartão com os cinco nomes das pessoas que você tem 

compartilhado Cristo e vamos orar para que elas estejam 

participando de nossos encontros nos próximos dias. 
 

 

                                                 


