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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)  

Romanos 5.8 Mas Deus demonstra seu amor por nós: Cristo 

morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores.  

 

Mateus 22.37,38 37 Respondeu Jesus: Ame o Senhor, o seu 

Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu 

entendimento’.  38 Este é o primeiro e maior mandamento. 39E 

o segundo é semelhante a ele: ‘Ame o seu próximo como a si 

mesmo. 

 

1 João 4. 19 Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. 

 

Compartilhar: 

 

Os textos lidos nos falam um pouco sobre o amor de Deus por 

nossas vidas e ao mesmo tempo nos desafiam a amar as pessoas 

que estão ao nosso redor. A maior experiência de amor que 

podemos ter é reconhecer esse amor tão especial demonstrado a 

nós. Afinal, todos nós temos histórias de amor, seja no 

nascimento de um filho, num encontro especial de uma pessoa 

que veio mudar nossa vida. Quando conhecemos o tão grande 

amor de Deus, podemos com maior facilidade amar com o amor 

do Senhor as pessoas que fazem parte do nosso dia a dia, seja 

nossa família, companheiros de trabalho ou amigos.   

 

1. Compartilhe com seu pequeno grupo como você tem 

percebido esse amor especial de Deus em sua vida. 

2. O versículo 37 do texto de Mateus fala que devemos 

“amar a Deus de todo o nosso coração, alma e entendimento”, 

de forma prática, como isso acontece em nossa vida? 

3. Da mesma forma o verso seguinte nos desafia “amar o 

nosso próximo como nós mesmos”, o que esse texto quer dizer 

com isso? Intencionalmente, como podemos demonstrar esse 

amor pelas pessoas que fazem parte de nosso dia a dia? 

 

Deus ama você de uma maneira única e especial.  

1° ORAÇÃO (5min) 

Deus nos proporciona oportunidades 

fantásticas. Conhecer lugares, aprender 

mais sobre coisas e a mais significativa 

de todas, conhecer pessoas. Através do 

nosso círculo de contatos podemos 

conhecer mais os que nos cercam e 

assim demonstrar o amor que Deus 

tem por nós. Em nosso encontro de 

hoje, você será desafiado a investir 

mais tempo orando e refletindo sobre 

as oportunidades que nosso Senhor 

Jesus Cristo tem nos dado através de 

nossos relacionamentos. Você que está 

aqui nos visitando, é uma honra tê-lo 

conosco. Hoje trocaremos experiências 

sobre como temos amado a Deus e as 

pessoas que Ele tem trazido até cada 

um de nós. 

2° TEMPO DE CANTAR 

(10min) 

“Bendiga ao Senhor a minha alma! 

Bendiga ao Senhor todo o meu ser! 

Bendigam ao Senhor, todas as suas 

obras em todos os lugares do seu 

domínio. Bendiga ao Senhor a minha 

alma”!  (Salmos 103.1 e 22). 

Vamos adorar ao Senhor porque Ele 

tem cuidado de nós. 

 

 

8° ROTEIRO / PGM / IGREJA BATISTA CENTRAL EM RESENDE 

                                                                                             

 

 

AMOR, a missão maior 

Pr Luciano Cozendey dos Santos 

Pastor Titular 



Nossa maior missão é amar as pessoas como o Senhor as 

ama. Isto acontece quando investimos tempo e através de 

exemplos de nossas vidas, assim, as pessoas percebem o 

amor do Cristo que habita em cada um de nós. Que ainda 

esta semana você possa demonstrar aos seus amigos e 

familiares o quanto eles são especiais em sua vida. E 

certamente você terá a oportunidade de experimentar de 

maneira prática o amor de Deus demonstrado, 

compartilhando com seu próximo. Ame hoje como se 

fosse o último momento de sua vida! 

 

 

 

5° TEMPO DE IGREJA 

Ore pelo aniversario da IBCR 

Lembre-se de pedir a Deus que abençoe o casamento 

do Mateus e bianca que será no sábado as 19hs 

Ore pela formatura do curso casados para sempre 

nessa sexta feira 

Domingo é dia do diácono batista _ não deixe de 

honrá-los com um abraço ou se desejar um presente 

kk. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3° TEMPO DE ORAR 

(25min) 

 
 

Este é o momento de compartilharmos 

nossos pedidos de oração e 

intercedermos um pelos outros. 

Invista menos tempo 

compartilhando e mais tempo 

orando. 

Motivos de oração:  

• Para que você possa investir mais 

tempo em demonstrar o amor de Deus 

pelas pessoas. 

Para que o aniversario da Igreja seja 

abençoado e muitas vidas se 

convertam 

 
 

 6° TEMPO DA 

MULTIPLICAÇÃO (10min) 

 

 

   

Lembre-se: CONVIDAR PESSOAS PARA O 

SEU PEQUENO GRUPO É IMPORTANTE 

PARA A MULTIPLICAÇÃO. 

Ore para que Deus prepare os corações dessas 

pessoas 

 

 

 

 

Conheça o mais novo livro do pr 

Luciano e ore para que alcance 

muitas pessoas. 


