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 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 possíveis, intencionalmente 
multiplicando discípulos de Cristo, plantando Igrejas e exercendo o amor de Deus por meio da fé. 

 
 

 
  4°TEMPO DA PALAVRA (25 MIN)  

Romanos 12.11-12 11 Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos 

no espírito, sirvam ao Senhor. 12 Alegrem-se na esperança, 

sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. 

 

Jeremias 48.10 Maldito o que faz com negligência o trabalho do 

Senhor! 

 

Lucas 4.18-19 18 O Espírito do Senhor está sobre mim, porque 

ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou 

para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos 

cegos, para libertar os oprimidos 19 e proclamar o ano da graça 

do Senhor. 

 

Compartilhar: 

 

1. Servir é um grande privilégio em qualquer situação. 

Compartilhe uma experiência onde o seu serviço, ou sua ajuda a 

alguém, foi importante e como você se sentiu. 

 

2. O verso que lemos em Romanos 12 nos fala em servir a 

Deus. De que forma podemos servir ao Senhor com Zelo, fervor 

e esperança? 

 

 

3. Quais são as consequências que temos em nossa vida 

quando somos negligentes com nossos compromissos?  
4.  Releia o texto de Lucas 4.18 e destaque quais as 

qualidades ou capacitações dadas por Deus que aparecem no 

texto. Quais delas você entende que Deus deu a você, e de que 

1° ORAÇÃO (5min) 

Se tem uma coisa que acredito é que 

teremos muitas vitórias neste ano na 

IBCR. A obra que estamos realizando, 

e que vai nos render frutos, é a soma 

do esforço de cada um de nós, e 

sabemos que Deus nos capacitou com 

dons para serem utilizados para a 

glória dEle. Vamos orar para que Deus 

nos fortaleça para essa obra 

 

 

2° TEMPO DE CANTAR 

(10min) 

Somos gratos pela oportunidade de 

Servir. Gratidão é a confissão da 

grandeza de Deus por meio do louvor. 

Vamos cantar louvores ao altissimo; 

 

 

 

Pensando a Multiplicação: 

 

já conseguiu convidar a pessoa que é o 

se alvo de oração? Como você se 

sentiu? Se não, por quê? 
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forma você tem usado ou vai usar as capacitações para servir 

as pessoas e à Igreja de Cristo? 

 

 

 

 

 

5° TEMPO DE IGREJA 

Você é aluno da ESCOLA BIBLICA DOMINICAL. 

Se não, por quê? 

 

Vem aí o projeto FAMILIA VIVA dia 18 às 19hs. 

(praça Dr° Coelho gomes – próximo ao cartório do 1° 

oficio. 

 

Domingo 19 Manhã o culto será dirigido pelo MAFE 

e a noite Culto de gratidão e consagração do repartir 

o pão.  

 

Se possível, orem pelos projetos. 

 

 

 

 

3° TEMPO DE ORAR (25min) 

 
 

Quando oramos os céus se derramam no 

nosso meio, anjos são direcionados a 

realizar tarefas que abençoam e o 

inferno estremece. A oração é a arma 

mais potente e eficaz que temos como 

cristãos. Vamos agora investir nosso 

tempo em oração e intercessão uns pelos 

outros. 

 

 6° TEMPO DA 

MULTIPLICAÇÃO (10min) 

1° FESTA DA MULTIPLICAÇÃO 

26 de março no culto da noite 
Se envolva para que o seu pgm vivencie esse 

momento. 

Lembre-se: CONVIDAR PESSOAS PARA O 

SEU PEQUENO GRUPO É IMPORTANTE 

PARA A MULTIPLICAÇÃO. 

Ore para que Deus prepare os corações dessas 

pessoas 

 

 

 

 

 

 


