
 

 

 

Tempo da palavra 25 min 

 

Vamos nos reunir como PGM Par (homens e mulheres). 

Compartilhe: Como você tem experimentado a Graça de Deus 

em sua vida? 

Texto Bíblico: Efésios 2.8-10                                    .  

8Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem 

de vocês, é dom de Deus; 9não por obras, para que ninguém se 

glorie. 10Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo 

Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de 

antemão para que nós as praticássemos. 

 

Compartilhando  

Já ouvimos diversas vezes nosso pastor Luciano Cozendey 

repetir o conceito básico da Graça. “Graça é favor imerecido”, 

mas, o que então essa preciosa Graça de Deus traz de resultados 

para a minha vida? Hoje vamos compartilhar sobre os resultados 

da Graça Divina. 

1. Você já vivenciou alguma experiência de sentir que não 

merecia algum favor que recebeu? Como você reagiu? 

2.O texto de Efésios que lemos anteriormente nos traz algumas 

afirmações importantes: 

Começando nosso Encontro 

(5min) 

 

Inicie agradecendo a Deus pela 

oportunidade de estarem juntos 

mais uma vez 

 

TEMPO DE LOUVAR 10 min 

 

“Do Senhor vem a salvação dos 

justos; ele é a sua fortaleza na 

hora da adversidade” (Salmos 

37.39).  

Vamos cantar ao Senhor que nos 

oferece a Salvação!! 

 

TEMPO DE ORAR 25 min 

 

Gratidão a Deus por Sua 

preciosa Graça que nos trouxe 

salvação;  

Que possamos também 

compartilhar dessa preciosa 

Graça para todos aqueles com 

quem nos relacionamos; 

 Pelos pedidos de cada um. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28° ROTEIRO DE PGM 
Seja bem-vindo ao nosso PGM! Esse é um espaço de Crescimento e Comunhão. 

 

          O resultado da Graça Divina 



 

 

 

a) Somos salvos pela Graça, por meio da fé, e não por nossas 

próprias obras, ou seja, a nossa salvação não depende de nós 

mesmos. O que essa afirmação significa pra você? 

b) Como podemos expressar a Graça de Deus em nossa vida 

cotidiana? 

3. Em sua opinião, qual o maior resultado que a Graça Divina 

pode gerar em nossas vidas? 

Nossas vidas só encontram o verdadeiro sentido em Deus, pois 

Ele nos criou com um propósito claro de nos relacionarmos com 

Ele e de, em tudo que fizermos, glorificarmos a Ele. O pecado 

nos separou de Deus, quebrou a possibilidade de, por nós 

mesmos, restabelecermos esse relacionamento. Mas Deus, em 

Sua infinita Graça e com Seu amor incondicional, providenciou a 

solução por meio do sacrifício de Jesus na Cruz. Esse favor 

imerecido resultou em nossa salvação, e esse é o maior resultado 

que podemos ter da Graça de Deus: a certeza de podermos viver 

com Deus Pai eternamente, através de Jesus Cristo. 

 

 

 

TEMPO DISCIPULAR 

Formaremos duplas de discipulado. Estes irmãos, ficarão 

responsáveis em orarem uns pelos outros durante toda a 

semana até o próximo encontró onde formaremos novas 

duplas de RDs (relacionamento discipular). 

 Compartilhe como você foi alcançado pela graça de Deus 

Após compartilhar, orem um pelo outro. 

 

 

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 

 

Tire um tempo e ore pelo 

encontro de casais que 

acontecerá esse mês. Que 

casamentos sejam restaurados 

e conjujes que ainda não sçao 

cristãos entreguem o coração 

a Jesus Cristo. 

 

 

 

 

Você tem pedido a Deus que 

mostre as pessoas que você 

deve convidar para o PGM? 

Ore por elas agora. 

 

 

 

 
 

 

 

Pr Luciano Cozendey dos Santos 

Pastor Titular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


