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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)  

A família tem recebido toda sorte de ataques e algumas 

perderam o prazer de estarem juntas. É uma pena quando 

isto acontece. Muitas vezes mentimos para nós mesmos 

quando achamos que podemos nos desconectar das 

pessoas. Elas fazem parte da nossa vida e dependemos 

delas para uma vida completa e saudável. Se você tem 

virtudes, pode ter certeza que sua família é a maior 

responsável por isso e em seus defeitos ela também 

contribuiu. O mais importante é saber que a família é um 

presente de Deus para a humanidade e quem tem uma 

família equilibrada é com certeza uma pessoa de sorte. 

 

Compartilhando 
Texto Bíblico: Lucas 15.11-24 

1. O que chama mais atenção nesta parábola? Em sua 

opinião, o que levou o filho a deixar sua família e ir 

embora? 

 

1° ORAÇÃO (5min) 

Ore pela família que está recebendo a 

Célula. 

• Agradeça a Deus pela vida dos 

visitantes. 

• Ore para que Deus se agrade de tudo 

que vamos fazer neste encontro. 

2° TEMPO DE CANTAR 

(10min) 

“Quero consagrar meu lar a Ti 

O nosso futuro para Te servir 

Com toda minha força e entendimento 

Quero dedicar o meu lar a Ti...” 

Vamos cantar esse louvor. 

Se no seu PGM não houver ninguém 

que toque instrumento. Baixe a musica 

no iphone, tablet ou smart tv e cantem 

juntos. 

3° TEMPO DE ORAR 

(25min) 

Ore pela conversão de toda a sua 

familia. 

Compartilhe as necessidades e creiam 

que Deus pode mudar esse quadro. 

 

2° ROTEIRO / PGM / IGREJA BATISTA CENTRAL EM RESENDE 

                                                                                             

 

FAMÍLIA, UM PRESENTE DE DEUS 

Pr Luciano Cozendey dos Santos 
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2. Olhando para o texto e comparando com nossa 

realidade atual, qual sua percepção de como anda o 

relacionamento entre pais e filhos em nossa 

sociedade? 

3. Que tipo de relacionamento você tem ou teve com 

seus pais? 

4. Releia os versículos 23 e 24 e comente como você 

pode aplicá-lo em sua vida e em sua família. 

 

 

7°TEMPO DE Missões (5 min) 

A Grande Comissão ou o grande desafio de proclamar a 

Cristo não foi dado aos anjos e sim aos homens como eu e 

você (Mt 28.19,20). Missões é levantar os olhos - “erguei 

os olhos e vede os campos” (Jo 4.35). Fazemos missões 

todos os dias quando falamos do amor de Jesus, quando 

trazemos pessoas às Células, mas temos irmãos que estão 

longe de sua cidade e até mesmo de seu país.  

Pensando nos missionários, o que temos feito ou podemos 

fazer como Célula para abençoá-los?  

Qual tem sido a contribuição da Célula com missões 

efetivamente? 

 

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) 

 

 

  “Peçam, e lhes será dado; busquem, e 

encontrarão; batam, e a porta lhes será aberta. 

Pois todo o que pede, recebe; o que busca, 

encontra; e àquele que bate, a porta será aberta”. 

(Mateus 7.7-8) 

Pegue seu Cartão Alvo de Oração e ore com fé 

ao Deus que pode transformar a vida de cada um 

deles.

 

 

 

 

 

 


