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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)  

NOSSA MISSÃO, FAZER DÍSCIPULOS.  

 Texto: João 17.6-21 6 

“Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles 

eram teus; tu os deste a mim, e eles têm obedecido à tua 

palavra. 7 Agora eles sabem que tudo o que me deste vem 

de ti. 8Pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e 

eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti 

e creram que me enviaste. 9Eu rogo por eles. Não estou 

rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois 

são teus. 10Tudo o que tenho é teu, e tudo o que tens é 

meu. E eu tenho sido glorificado por meio deles. 11Não 

ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e 

eu vou para ti. Pai santo, protege-os em teu nome, o nome 

que me deste, para que sejam um, assim como somos um. 

12 Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no 

nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser 

aquele que estava destinado à perdição, para que se 

cumprisse a Escritura. 13“Agora vou para ti, mas digo 

1° ORAÇÃO (5min) 

Quando observamos a vida de Jesus, 

percebemos que Ele tinha um jeito 

todo especial com as pessoas. Jesus se 

relacionava com muitas pessoas. Ele 

tinha seu relacionamento com o Pai, 

investiu tempo precioso com Seus 

discípulos e atendia às multidões com 

frequência. Muitos foram os estranhos 

que Ele acolheu, ministrou e salvou. 

Como discípulos, temos que 

reproduzir este estilo de vida e amar 

incondicionalmente. Vamos nos doar e 

orar para que muitas vidas sejam 

restauradas através do poder de Deus.  

2° TEMPO DE CANTAR 

(10min) 

Vamos adorar a Deus através dos 

louvores, só Ele é digno da nossa 

adoração. 

Cantemos cânticos que expressem o 

nosso amor ao Deus Eterno. 

3° TEMPO DE ORAR 

(25min) 

Muitas pessoas têm passado por 

dificuldades das mais diversas 

(enfermidades, perda de emprego, 

perda de familiares). Se esse for o caso 

de algum participanteda Célula, 

invistam tempo intercedendo por essa 

pessoa. Se não for o caso do PGM, 

orem pelas pessoas de seu convívio 

que têm passado por essas situações. 
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estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que 

eles tenham a plenitude da minha alegria. 14 Dei-lhes 

a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são 

do mundo, como eu também não sou. 15 Não rogo 

que os tires do mundo, mas que os protejas do 

Maligno. 16 Eles não são do mundo, como eu 

também não sou. 17 Santifica-os na verdade; a tua 

palavra é a verdade. 18 Assim como me enviaste ao 

mundo, eu os enviei ao mundo. 19 Em favor deles eu 

me santifico, para que também eles sejam 

santificados pela verdade. 20 Minha oração não é 

apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão 

em mim, por meio da mensagem deles, 21 para que 

todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em 

ti. Que eles também estejam em nós, para que o 

mundo creia que tu me enviaste”.  

1. Compartilhe com o grupo algo que lhe chamou a 

atenção durante a leitura deste precioso trecho da 

Bíblia.  

2. Os cristãos são desafiados e enviados ao “mundo”, 

mas assim como lemos no texto, eles não são “do 

mundo”. Como você entende essa afirmação de 

Jesus?  

3. Jesus orou pelos discípulos que estavam com Ele, 

também orou por você e por aqueles que conhecerão 

a Cristo através da sua vida. Todo discípulo de Jesus 

tem uma missão muito clara, que é mostrar Cristo aos 

outros, fazendo discípulos. Como você pode deixar o 

Senhor usar sua vida para a edificação e expansão do 

Seu Reino?  

4. De que forma o PGM deve trabalhar para que, 

juntos, possam acolher, cuidar e ajudar pessoas a se 

aproximarem de Deus? 

 

7°TEMPO DE OFERTAR (5 min) 

“Então os justos lhe responderão: ‘Senhor, quando te 

vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te 

demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te 

acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? 

Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? “O 

Rei responderá: ‘Digo-lhes a verdade: O que vocês 

fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o 

fizeram”.  (Mateus 25.37-40) 

 

5° TEMPO DE IGREJA 

 

   O PGM não subistitui a Escola biblica 

dominical. Faça parte desse tempo 

precioso aos domingos pela manhã. 

   Separe um tempo para orar pelo pastor e 

sua familia e,  por todos os líderes da 

Igreja. 

 

 6° TEMPO DA 

MULTIPLICAÇÃO (10min) 

 

 

  (Mateus 28.19-20). 

 “Portanto, vão e façam discípulos de todas as 

nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho 

e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a 

tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre 

com vocês, até o fim dos tempos”  

Recebemos uma missão do Senhor Jesus, 

de fazer discípulos.  

Você receberá o cartão Alvo de Oração. 

Depois de orar, escreva os nomes das 

pessoas que o Senhor te direcionar a 

convidar para o PGM. 

 

 

 

Mesmo quando estamos em lutas e dificuldades, seu 

amor e Sua graça sempre estão conosco nos suprindo 

em nossas fraquezas e necessidades. 

Estamos em campanha de MISSÕES NACIONAIS. 

Vamos juntos assumer o compromisso para no dia 16 

de outubro, levantarmos uma oferta especial? 

 


