
 

 

 

Tempo da palavra 25 min 

 

Leia com atenção o texto entregue e depois responda as perguntas: 

 

 1. A reforma protestante foi uma resistencia as heresias que 

tentavam usurpar a palavra de Deus. Muitos elementos 

estranhos ao cristianismo surgem a todo tempo. Você 

consegue citar alguns hoje? 

 2. Você é alguém que conhece a bíblia? Sabe reconhecer uma  

heresia?  

 3. João 8.32 diz: “E conhecereis a verdade, e a verdade vos 

libertará.” Você foi liberto pela palabra de Deus ou por suas 

emoções? 

 4. Você pratica o principio básico da vida Cristã que é fazer 

tudo para a glória de Deus? 

Começando nosso Encontro 
(5min) 
 

Ore agradecendo a Deus pela 

família que recebe o PGM 

 

TEMPO DE LOUVAR 10 min 
 

Entrem por suas portas com 

ações de graças e em seus átrios 

com louvor; deem-lhe graças e 

bendigam o seu nome.  

Salmos 100:4 

 

Vamos cantar aquela musica:  

a começar em mim, quebra 

corações, pra que sejamos todos 

um, como tu és em nós.... 

 

 TEMPO DE ORAR 25 min

 

Vamos formar duplas de oração 

e compartilhar nossas 

necessidades 

 

 

 

Você tem pedido a Deus que 

mostre as pessoas que você 

deve convidar para o PGM? 

Ore por elas agora. 

 

 

 

 

 

30° ROTEIRO DE PGM 
Seja bem-vindo ao nosso PGM! Esse é um espaço de Crescimento e Comunhão. 

 

          

UMA REFORMA 

NECESSÁRIA 



 

 

 5. Você percebeu o valor da biblia e de seu aprendizado na 

historia da Igreja? Comente? 

 6. Você é aluno da Escola Bíblica dominical? Se não, por que? 

 

Oremos para que Deus desperte seu povo a lutar com as armas da 

fé e da sinceridade para que o evangelho continue transformando 

vidas a começar em nós. 

Cantemos novamente o louvor proposto 

 

 

 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pr. Dr. Luciano Cozendey dos Santos 

                              Pastor Titular 

 

TEMPO DE IGREJA 

Motive seu PGM para 

estarmos juntos neste dia 

aprendendo mais sobre a 

história da Igreja. 

Lembrando que 

deveremos estar nos 

cultos de manhã e noite 

 

 

 

 

Ja entregou o seu bolo ? não? 

Ainda da tempo. Pegue um 

convite do aniversario com a 

Irmã adriana e participe do 

que Deus está fazendo 

 

 

 

 

 

 


