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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)  

Jeremias 29.11-13 11 “Porque sou eu que conheço os planos 

que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar 

e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um 

futuro. 12 Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu 

os ouvirei. 13 Vocês me procurarão e me acharão quando me 

procurarem de todo o coração.” 

Compartilhar: 

 

1. Quando paramos para planejar e colocar nossos sonhos 

diante de Deus, somos surpreendidos com ideias que nos 

desafiam a experimentar passos de fé.  

2. No texto que lemos acima, Deus fala sobre sonhos para 

um povo que estava iniciando uma nova jornada no exílio. 

Diante da Palavra de Deus apresentada pelo profeta Jeremias, 

eles foram desafiados a dar um passo de fé, confiando que Deus 

continuava no controle da história, independente das provações.  

3. O apóstolo Paulo afirma em Gálatas 2.20, que fomos 

crucificados com Cristo e devemos viver pela fé:  

4. “Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem 

vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, 

vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por 

mim.” Gal. 2.20  

 

Vamos investir um tempo para compartilhar como podemos 

sonhar os sonhos de Deus para nossas vidas, considerando o 

sacrifício de Cristo e Seu imenso amor demonstrado pelo alto 

preço pago na cruz.  

1° ORAÇÃO (5min) 

Esta época do ano é tempo de reflexão 

para avaliar o ano que está terminando 

e sonhar os desafios pessoais, 

ministeriais e em família para 2017. 

Como Igreja estamos sonhando em 

espalhar intencionalmente o amor de 

Deus por toda Resende e até os confins 

da terra. Quando estabelecemos alvos 

pessoais, familiares e ministeriais, 

estamos direcionando um foco para 

nossa caminhada, ou seja, somos 

orientados a investir energia e tempo 

dentro de um planejamento onde o 

resultado que desejamos é honrar e 

glorificar a Deus. Porque Deus tanto 

amou, Ele se autolimitou, se fez 

homem, morreu e ressuscitou para que 

pudéssemos reconciliar a nossa 

comunhão com Ele e, com isso, sonhar 

os sonhos do Senhor em nossa 

caminhada. Que Deus abençoe este 

encontro e que seja uma oportunidade 

de compartilhar os seus sonhos para 

2017 

2° TEMPO DE CANTAR 

(10min) 

Os Sonhos de Deus são maiores que os 

nossos. Vamos investir tempo em 

adoração a esse Deus que faz 

superabundar o seu amor e as suas 

bênçãos sobre nós. 

 

 

1° ROTEIRO / PGM / IGREJA BATISTA CENTRAL EM RESENDE 

                                                                                             

 

 
Sonhando os Sonhos de Deus para 2017 

Pr Luciano Cozendey dos Santos 

Pastor Titular 



 

Momento de Compartilhar: 

  

1. No versículo 11 do texto de Jeremias que lemos acima, a 

Bíblia nos afirma que Deus conhece os planos que tem para 

cada um de nós. Você tem a prática de planejar os próximos 

passos em sua vida? Em seu planejamento, como Deus tem 

participado de seus planos? 

2. O mesmo versículo afirma que os planos de Deus são 

para nos fazer prosperar e não para nos causar dano, 

planos de dar esperança e um futuro. Compartilhe como 

você entende esta promessa de Deus para sua vida.  

3. O texto de Gálatas 5.20 fala do amor sacrificial de 

Jesus e sua influência em nossa caminhada. Diante desta 

verdade, como célula, quais ações poderemos incluir nos 

sonhos de 2017 para compartilhar o verdadeiro amor 

demonstrado na cruz de Cristo? 

Sonhar os sonhos de Deus é extraordinário, pois o 

melhor lugar para estarmos é no centro da Sua vontade. 

Que Deus nos abençoe e nos capacite para vivermos em 

2017 os sonhos do Senhor em nossas vidas e em nossa 

igreja. 

 

5° TEMPO DE IGREJA 

O desafio como igreja para 2017 será intencionalmente 

levar o amor de Deus para muitas pessoas, especialmente 

através dos PGMs.  

Estabeleça metas pessoais para que pessoas possam ser 

alcançadas por este amor. 

Estabeleçam metas como PGM para que isso aconteça. 

 

NÃO ESQUEÇA A VISÃO DE IGREJA 

MULTIPLICADORA 

Em um movimento de retorno aos princípios do Novo 

Testamento, a Igreja Multiplicadora é uma visão de 

desenvolver a multiplicação intencional de discípulos 

baseada em 5 princípios bíblicos para crescimento: 

oração, evangelização discipuladora, plantação de 

igrejas, formação de líderes e compaixão e graça. 

Esses princípios, desenvolvidos com base nos 

Relacionamentos Discipuladores – RD (vida na vida) e 

impulsionados pelos Pequenos Grupos Multiplicadores 

(PGMs), resgatam o foco principal da Igreja de Cristo, 

que é investir em vidas, obedecendo a Grande Comissão 

de Cristo em nossa “Jerusalém” e até aos confins da 

Terra! 

 

 

 

 

 

3° TEMPO DE ORAR (25min) 

 
 

Este é o momento de compartilharmos 

nossos pedidos de oração e 

intercedermos uns pelos outros. Invista 

menos tempo compartilhando e mais 

tempo orando. 

Motivos de oração:  

• Pelas ações de evangelismo intencional 

que serão realizadas em 2017; 
 

 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 

 

 

 

 

 

 


