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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)  

Filipenses 4.12-13 12 Sei o que é passar necessidade e sei 

o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em 

toda e qualquer situação, seja bem-alimentado, seja com 

fome, tendo muito, ou passando necessidade. 13Tudo 

posso naquele que me fortalece. 

 

1. Você já experimentou um tempo onde tudo parecia 

estar dando errado? Compartilhe com o grupo como foi 

passar por esta experiência. 

 

2. O texto de Paulo nos revela que mesmo em situações 

difíceis podemos nos alegrar e confiar em Deus. Como 

podemos experimentar alegria ao passar por dificuldades? 

Quebra-gelo:  

Como você enfrenta as lutas do dia 

a dia? 

1° ORAÇÃO (5min) 

Inicie agradecendo a Deus a 

oportunidade de estarem juntos. 

2° TEMPO DE CANTAR 

(10min) 

Existem muitas situações em nossas 

vidas que nos fazem desanimar, mas 

somos filhos de um Deus que ouve 

nossas súplicas, nos perdoa e derrama 

Suas bênçãos em nossas vidas! 

Vamos louvar e adorar o Seu santo 

nome. “Louvarei o nome de Deus com 

cânticos e proclamarei sua grandeza 

com ações de graças” (Salmo 69.30). 

 

Pensando a Multiplicação: 
 

Tire um tempo para orar pelos nomes 

do seu cartão alvo de oração. 

 

Lembre-se: CONVIDAR PESSOAS 

PARA O SEU PEQUENO GRUPO É 

IMPORTANTE PARA A 

MULTIPLICAÇÃO. 

Orem pela festa da 

multiplicação no dia 30 a noite. 

Já escolheram a camisa? 

 

16° ROTEIRO / PGM / IGREJA BATISTA CENTRAL EM RESENDE 
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3. Compartilhe com o grupo uma luta que você tem 

passado e que você precisa descansar e confiar em Deus. 

 

4. O verso 13 fala sobre ser fortalecido por Deus. Como 

acontece o fortalecimento vindo de Deus em sua vida?   

 

 

 

 

 

 

 

5° TEMPO DE IGREJA 

29,30 e 1 de Julho – 17° Assembleia da Aibran será em 

nossa Igreja. Mobilize seu PGM para apoiar essa 

atividade. 

8 de Julho – 1° festa da Colheita. Apoie para que sua 

barraca arrecade mais recursos. Divulgue e ore para que 

seja uma bênção. 

 

 

 

3° TEMPO DE ORAR (25min) 

 

“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” (I Tessalonicenses 

5.17-19). 

Orem agradecendo o favor de 

Deus neste tempo 

 

 

   

 

 

 

 

 

 


