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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)  

 

Mateus 15.8 “Este povo me honra com os seus lábios, mas seu 

coração está longe de mim”. 

 

2 Timóteo 2.9-25 (Use a sua bíblia) 

 

Lucas 6.46 “Por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não 

fazem o que eu digo”? 

 

 

O reino de Deus é um reino de princípios. Qualquer análise séria 

da história mostra que a veracidade dos princípios que regem a 

sociedade são claros. Os valores são inegociáveis e a maneira 

como nos relacionamos com estes tem ação direta em nossa 

vida. 

Abra seu coração e faça uma análise séria, a luz dos textos 

propostos, como você tem se relacionado com estes princípios. 

 

Compartilhar: 

 

 

1. Você já foi desonrado? O que sentiu? 

 

2. Observando o texto de Mateus 15.8, o que significa 

honrar com os lábios e ter o coração longe? Por que isso 

acontece? 

 

 

       2. Instruindo o Jovem Pastor a respeito da conduta 

aprovada. O apóstolo diz que aquele que professa o nome do 

senhor deve afastar-se da iniquidade. E essa conduta faz com 

1° ORAÇÃO (5min) 

Começe a Reunião pedindo a Deus que 

abençoe os corações para a 

compreensão de sua vontade. 

2° TEMPO DE CANTAR 

(10min) 

“Ó Senhor nosso Deus, outros 

senhores além de ti nos têm dominado, 

mas só ao Teu nome Honramos” Isaías 

26.13 

Honrar é valorizar aquilo que para 

você é precioso. Antes de cantarmos, 

tenha um minuto para que todos 

possamos avaliar se temos expressado 

isso no dia a dia. 

 

 

 

Pensando a Multiplicação: 

 

Você tem honrado todo esforço que a 

Igreja e o Pastor tem empregado para 

que os principios biblicos sejam 

apresentados ao maior numero de 

pessoa? 
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que seja vaso de honra, santificado e útil para a boa obra. 

Você tem praticado a iniquidade? Você pode dizer, avaliando 

esses princípios, se tem sido vaso de honra? 

 

(Iniquidade: Grego: ανομια [anomia] (Substantivo feminino). 

De ανομος [anomos] (α [a] -como uma partícula negativa- 

"sem", e νομος [nomos] "lei" = "sem lei"). Negação da lei. 

Ilegalidade, falta de conformidade com a lei, violação da lei, 

desacato à lei, iniqüidade, impiedade.) 

 

          3 O processo de desonra se desenvolve aos poucos e se 

não for percebido, causa estragos terríveis na vida da pessoa e 

na vida dos que estão a sua volta. Só fazem o que julgam 

interessante e se tornam dissimulados e rebeldes. Essa 

essência é diabólica, pois rebelião é como pecado de feitiçaria 

(1 Samuel 15.23). Segundo lucas 6.43, você tem feito o que o 

Senhor diz? Comente! 

 

 

Assuma o compromisso de dar atenção às pequenas coisas no 

dia a dia e, sobre tudo, aplicar este principio a sua vida. 

 

Desafio!!!!!! Às vezes muitas pessoas empregam esforços 

para nos abençoar e nós nem ao menos agradecemos. Peça ao 

Senhor para te mostrar alguém (esposo, lideres da Igreja etc... 

) para que nesta semana você possa honrá-lo (a).  

 

 

 

 

 

 

5° TEMPO DE IGREJA 

O desafio como igreja para 2017 será “Amando 

intencionalmente com o amor de Jesus”  

Ore pelas metas estabelecidas 

 

Almoço missionário domingo pela manhã. Participe e 

apoie! 

Domingo à noite receberemos o missionário PEDRO 

LOURENSO de Burkina faso. Ore por isso! 

Repartir o pão. Ore para que Deus envie mantenedores 

3° TEMPO DE ORAR (25min) 

 

 

 
“É impossível honrar a Deus 

devidamente, a menos que o 

conheçamos realmente como Ele é”.  

Stephen Charmock 

Tenham um tempo de clamor para que 

Deus revele sua vontade em nossas 

vidas. 

Orem em favor dos pedidos de cada Um 

e orem para que Deus nos ensine a 

valorizar os princípios da honra. Para 

assim, transmitirmos seu amor de 

maneira fidedigna. 

 

 

6° TEMPO DA 

MULTIPLICAÇÃO (10min) 

Orem para que a escola de líderes seja benção na 

vida daqueles que se tornarao lideres de PGM 

Invista tempo no RD (relacionamento 

discipulador) 

Lembre-se: CONVIDAR PESSOAS PARA O 

SEU PEQUENO GRUPO É IMPORTANTE 

PARA A MULTIPLICAÇÃO. 

Ore para que Deus prepare os corações dessas 

pessoas 

 

 

 

 

 

 


