
 

 

 

Tempo da palavra 25 min 

 

Mt 21.28-31 28 E que vos parece? Um homem tinha dois filhos. 

Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha. 

29 Ele respondeu: Sim, senhor; porém não foi.. 30 Dirigindo-se ao 

segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu: Não quero; 

depois, arrependido, foi.31 Qual dos dois fez a vontade do pai? 

Disseram: O segundo.  

Timóteo 4.3 – 5 “Pois haverá tempo em que não suportarão a sã 

doutrina; pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas 

próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos; se 

recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, 

porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o 

trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério” 

Prov. 18:9- O negligente na sua obra é irmão do destruidor. 

 Compartilhando  

Desde que recebemos Jesus em nossas vidas de imediato fomos 

inseridos no Reino de Deus, daí a necessidade em assumirmos 

nossas responsabilidades como participantes deste Reino. 

Infelizmente em muitos casos não tem sido assim, “crentes” que 

não se preocupam em zelar pelo próprio nome, nem pelo nome da 

igreja, ou tão pouco se preocupam com o progresso do Reino de 

Deus negligenciando compromisos assumidos. Quando alguém 

 

ORAÇÃO 5 min 

Vamos orar pelo nosso 

encontro de hoje, pela família 

que nos recebe, e pelos nossos 

visitantes. 

 

TEMPO DE CANTAR 10 min 

 

João 4:24 

Deus é espírito, e é necessário 

que os seus adoradores o 

adorem em espírito e em 

verdade". 

 

 

TEMPO DE ORAR 25 min 

A oração de um justo é 

poderosa e eficaz, e ela é uma 

das principais armas de todo 

aquele que crê. 

Isaías 65:24 

“Antes de clamarem, 

eu responderei; 

ainda não estarão falando, e eu 

os ouvirei”. 

 

Compartilhem os pedidos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21° ROTEIRO DE PGM 
Seja bem-vindo ao nosso PGM! Esse é um espaço de Crescimento e Comunhão. 

          

FIDELIDADE ao Compromisso com o 

Reino de Deus 



 

 

assume um compromisso no Reino de Deus e não cumpre por 

negligência, está atrapalhando o progresso do evangelho.  

 

 

 

1. O que você entende por compromisso com o Reino de 

Deus? 

2. Suas atitudes em relação ao reino de Deus se parecem mais 

com qual dos filhos apresentados no primeiro texto? 

3. O que você entende por cumpriri cabalmente o ministério? 

4. Comentem as caracteristicas de alguém que é negligente e 

como isso afeta o avanço do Reino de Deus? 

Apoio (Ser negligente é mostrar-se insensível, é não assumir a devida 

responsabilidade diante de situações que demandam certo cuidado e 

atenção. Ser negligente é uma característica daquele que é indolente, 

preguiçoso, inerte, daquele que se ausenta no momento de exercer suas 

obrigações). 

5. Orem a Deus pedindo que nos ajude a sermos fiéis ao 

compromisso assumido com Ele. 

 

 

 

 

 

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 

 

2/9 as 15hs PROJETO ANTI 

DROGAS – VIVER. Mobilize 

seu pgm para fazer parte deste 

treinamento. A convenção 

mandará um missionário para 

dar o trinamento em nossa 

Igreja.  

DEIXE SEU NOME PARA 

SER ENTREGUE AO PR SE 

VOCÊ FOR PARTICIPAR. 

 

3/9 – ALMOÇO NA 

IGREJA(casados para 

Sempre). Apoie as familias! 

 

3/9 – inicio campanha de 

missões nacionais 

 

3/9 - Multiplicação de PGMs 

a noite. VAI SER 

TREMENDO 

 

MULTIPLICAÇÃO 
 

ORE PARA QUE DEUS 

ABENÇOE OS NOVOS PGMS 

QUE SURGIRÃO PARA 

ABENÇOAR VIDAS 

 

IMPORTANTE 

Dia 1° de setembro, sexta feira  

OS PGMs SERÃO JUNTOS NA 

IGREJA  

com aqueles que irão multiplicar 

também. Já faremos a separação na 

igreja e oraremos por este novo 

momento 

 

 
Pr Luciano Cozendey dos Santos 

Pastor Titular 

 

 

 

 

 

 


