
 

 

 

Tempo da palavra 25 min 

Atos 2.41,47 “Desse modo, os que acolheram a sua palavra 

foram batizados; e naquele dia juntaram-se a eles quase três mil 

pessoas.”, “acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos.”  

Atos 9.31 “Assim, a igreja desfrutava de paz em toda a Judeia, 

Galileia e Samaria, sendo edificada e vivendo no temor do 

Senhor. E crescia em número, pela coragem vinda do Espírito 

Santo.”  

Lucas está apresentando o Crescimento da Igreja. Pessoas que se 

juntavam e por causa da palavra presenciavam o Senhor 

acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Um tempo de paz, 

edificação, temor do Senhor, e coragem.  

Desde novembro de 2016 nós estamos vivenciando a 

intensionalidade nos relacionametos. Temos avançado como uma 

igreja relacional e apesar de termos pela frente ainda um longo 

caminho a percorrer, é nítido nosso avanço.  

Estamos a porta da 1° multiplicação dos PGMs e precisamos 

celebrar essa vitória.  

Um desafio que exige e exigirá mais de nós. 

Por isso, cabe analisarmos algumas coisas: 

1. Entre o acolhimento da palavra e o batismo está 

implicito no texto a importância da pregação e da 

decisão de servir a Cristo. Comente com seu grupo. 

2. O que significa uma igreja sendo edificada? 

 

 

ORAÇÃO 5 min 

Vamos agradecer por mais um 

encontro. 

 

TEMPO DE CANTAR 10 min 

Salmos 100:1-5 

“Celebrai com júbilo ao 

SENHOR, todas as terras. Servi 

ao Senhor com alegria; e entrai 

diante dele com canto. Sabei que 

o Senhor é Deus; foi ele que nos 

fez, e não nós a nós mesmos; 

somos povo seu e ovelhas do seu 

pasto.Entrai pelas portas dele com 

gratidão, e em seus átrios com 

louvor; louvai-o, e bendizei o seu 

nome. Porque o Senhor é bom, e 

eterna a sua misericórdia; e a sua 

verdade dura de geração em 

geração”. 

 

TEMPO DE ORAR 25 min 

 

Mateus 21:22 “E tudo o que 

pedirem em oração, se crerem, 

vocês receberão".  

 

Compartilhem seus pedidos  de 

oração 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22° ROTEIRO DE PGM 
Seja bem-vindo ao nosso PGM! Esse é um espaço de Crescimento e Comunhão. 

          

Celebrando a Multiplicação 



 

 

3. A igreja crescia em número pela coragem. Coragem 

para que? 

 

MULTIPLICAÇÃO 

 

 

RESPONDA: 

 você já decidiu servir a Cristo? 

 Você já foi batizado? 

 Você tem contribuido para a edificação da Igreja ou tem 

sido somente um consumidor? 

 Você tem pregado a palavra com coragem? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

TEMPO DE IGREJA 

 

Informações sobre a 

multiplicação: 

 

Estamos em batalha 

espiritual – intensifique a 

oração pela multiplicação. 

 

Chegue as 18:30 no domingo 

para orar junto com o 

ministerio de musica e o pr 

 

Venha com a cor da sua rede 

de PGM. Bolas, etc... 

 

Domingo pela manhã almoço 

do Ministerio casados para 

sempre. Mobilize-se para 

estarmos juntos abençoando 

e almoçando juntos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pr Luciano Cozendey dos Santos 

Pastor Titular 

 

 

 

 

 

 


