
      

V I S Ã O  

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. 

MUTUALIDADE CRISTÃ 

A igreja é a família de Deus (1 Tm 3.15,16). 

E a essência da família é o relacionamento entre os irmãos. 

É por isso que o salmista exclama: Oh! Como é bom e 

agradável viverem unidos os irmãos (Sl 133.1). A força de 

uma igreja também está na maneira como os irmãos se 

relacionam. Mutualidade é um termo da língua portuguesa 

para descrever o dever que cada crente tem para com o outro, 

enquanto membro da família de Deus. Mutualidade origina-

se da expressão bíblica uns para com os outros. Lowell 

Bailey afirma que “a mutualidade é o coração do ministério 

da Igreja”. Mutualidade é convivência. O apóstolo Paulo 

está dizendo que, todos os que servem no campo de Corinto 

são cooperadores de Deus. Eles não são competidores, mas 

aliados. São cooperadores na fazenda de Deus! 

Compartilhe! 

Qual a importância desses dois mandamentos sobre 

mutualidade para a vida do Cristão? 

 

Encorajeis uns aos outros (Hb 10.24-25). “Consideremo-

nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor 

e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é 

costume de alguns; antes, façamos admoestações e tanto 

mais quanto vedes que o Dia se aproxima”. 

Um pacificador (Mateus 5.9). “Bem-aventurados os 

pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus”. 

Toda convivência precisa de pessoas que nutrem o 

encorajamento e sejam pacificadoras. Você possui essas 

características? se não, explique! 

Que Deus nos ajude! 

 

 

 

 

 

 

T E X T O  

 

 

1 Cor 3.9  

“Porque de Deus somos 

cooperadores; lavoura de Deus, 

edifício de Deus sois vós”. 

INICIE 

ORANDO 

TENHA UM 

MOMENTO DE 

LOUVOR 

5MIN 10MIN 

MOMENTO DE 

ORAÇÃO 

MINISTRAÇÃO 

DA PALAVRA 

20MIN 30MIN 

TEMPO DE IGREJA – compartilhe 

por último as programações e 

atividades da Igreja 

 

INFORMAÇÕES DE ATIVIDADES 

 

✓ Envolva seu PGM em um horário de oração 

 

✓ Escola Bíblica Discipuladora (não fique de fora, 

PARTICIPE!!!! 

 

 

 

 

 

 

PEQUENO GRUPO MULTIPLICADOR 

 
“lugar de servir a Deus e amar ao Próximo” 


