
 

 

 

Tempo da palavra 25 min 

 

João 4. 23, 24, 31,32,33,34,35 

23Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores 

adorarão o Pai em espírito e em verdade; porque o Pai procura a 

tais que assim o adorem.    24Deus é Espírito, e é necessário que 

os que o adoram o adorem em espírito e em 

verdade.  31Entrementes os seus discípulos lhe rogavam, 

dizendo: Rabi, come.    32Ele, porém, respondeu: Uma comida 

tenho para comer que vós não conheceis.    33Então os discípulos 

diziam uns aos outros: Acaso alguém lhe trouxe de 

comer?    34Disse-lhes Jesus: A minha comida é fazer a vontade 

daquele que me enviou, e completar a sua obra.    35Não dizeis 

vós: Ainda há quatro meses até que venha a ceifa? Ora, eu vos 

digo: levantai os vossos olhos, e vede os campos, que já estão 

brancos para a ceifa.    

 

Compartilhando  

 

No diálogo de Jesus com uma mulher samaritana, a biblia 

aponta-nos questões importantes para as decisões da vida com os 

olhos abertos:  

Quebra-gelo: 

Qual a importância da visão 

para você? 

 

ORAÇÃO 5 min 

Vamos orar pelo nosso encontro 

de hoje, pela família que nos 

recebe, e pelos nossos visitantes. 

 

TEMPO DE CANTAR 10 min 

 

Mt 6.22 “Os olhos são a 

lâmpada do corpo. Portanto, se 

teus olhos forem bons, teu corpo 

será pleno de luz”. 

Olhemos ara a grandeza de Deus 

e exaltemos o seu santo nome. 

 

 

TEMPO DE ORAR 25 min 

 

(Provérbios 3:5, 6). “Confia no 

Senhor de todo o teu coração e 

não te estribes no teu próprio 

entendimento. Reconhece-o em 

todos os teus caminhos, e Ele 

endireitará as tuas veredas”. 

Oremos para que o Senhor nos 

ajude a enxergar o que ainda não 

estamos vendo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23° ROTEIRO DE PGM 
Seja bem-vindo ao nosso PGM! Esse é um espaço de Crescimento e Comunhão. 

          

Abra os olhos e veja os 

campos! 



 

 

 

1. Adorar em espirito e em verdade é o que Deus espera. Aos 

seus olhos, você tem adorado assim? Comente! 

2. Jesus estava evangelizando a mulher samaritana e os 

discípulos estavam preocupados se Ele havia comido. O 

que era mais importante naquele momento? Comente! 

3. O que significa fazer a vontade daquele que me enviou? 

4. O que significa levantar os olhos? Comente! 

 

 

 

 

CARTÃO ALVO DE ORAÇÃO 

Não esqueça de orar pelas pessoas que deseja convidar para o PGM 

 

 

   

 

 

 

RECITE A 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 

 

11/09 -  2° turma do curso 

repartir o Pão.  

Oremos para que continue 

sendo uma bênção e que 

vidas se rendam ao Senhorio 

de Jesus. 

 

 

 

MULTIPLICAÇÃO 
 

ALGUNS PGMS ESTÃO 

INICIANDO HOJE. ORE POR 

ELES 

 

 

 

 

 

 

 

Pr Luciano Cozendey dos Santos 

Pastor Titular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


