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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)  

“O que ouvimos e aprendemos [...] não os esconderemos dos 

nossos filhos; contaremos à próxima geração os louváveis feitos 

do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez.” (Sl 78.3,4)    

  

No encontro de hoje vamos pensar um pouco sobre o desafio de 

alcançarmos esta nova geração. Em especial as crianças do 

nosso tempo. As crianças do mundo de hoje vivem um 

momento fantástico. Nasceram num mundo com infinitas 

possibilidades, com novas tecnologias que tornam a mudança da 

vida diária tão rápida quanto elas surgem. Twitter, Facebook, 

blogs, MSN, SMS são algumas das novas conexões feitas nos 

relacionamentos interpessoais.  

  

Todavia, há imensos desafios neste novo cenário. Os adultos, 

que criam todas estas facilidades e recursos, não têm sido 

modelo ou mesmo referência de vida. Vivemos uma crise de 

valores, um tempo de frieza espiritual e abandono dos princípios 

cristãos.   

 A Bíblia nos orienta a ensinar à nova geração os mandamentos 

do Senhor. O texto fala sobre a seriedade de ensinar a nova 

geração a ser fiel, diferentemente de seus pais que tiveram um 

coração desleal para com Deus. O encontro de gerações, 

mediado pelos avanços tecnológicos, torna-se o principal 

desafio da década. A nova geração possui qualidades que não 

existiam no passado. E a melhor forma de ajudá-la é 

Quebra-gelo:  

Compartilhe com o grupo quais 

eram suas histórias favoritas 

quando criança e qual era o seu 

livro predileto de história infantil 

que ainda guarda em sua casa.  

 

1° ORAÇÃO (5min) 

•  Ore agradecendo ao Senhor por mais 

um encontro do seu PGM. • Peça para 

cada criança compartilhar seu pedido 

de oração e ore pelas crianças do 

PGM. 

2° TEMPO DE CANTAR 

(10min) 

Hebreus 13.15 – “Por meio de Jesus, 

portanto, ofereçamos continuamente a 

Deus um sacrifício de louvor, que é 

fruto de lábios que confessam o seu 

nome.” – No encontro de hoje, cante 

um cântico que você aprendeu na sua 

infância.   

 

 

Pensando a Multiplicação: 

 

Compartilhe com o seu PGM o que 

você pretende fazer esta semana para 

compartilhar o seu testemunho de fé 

aos seus três familiares não cristãos. 

13° ROTEIRO / PGM / IGREJA BATISTA CENTRAL EM RESENDE 
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potencializar essas características, que a diferenciam para 

ensiná-la a fazer escolhas sensatas, baseadas em valores 

positivos e fundamentadas na Bíblia: a Palavra daquele que é 

o mesmo ontem, hoje e eternamente.  

Muito mais que novas tecnologias, a nova geração precisa de 

novos exemplos de vida, pessoas que vivam o verdadeiro 

evangelho de Cristo Jesus e não apenas falam sobre ele. Um 

belo discurso com palavras elaboradas não convence esse 

grupo, que aprende tão cedo a pesquisar no Google as 

respostas que necessitam. Que no nosso encontro de hoje 

ouçamos os conselhos: “O que ouvimos e aprendemos[...] não 

os esconderemos dos nossos filhos; contaremos à próxima 

geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as 

maravilhas que fez” (Sl 78.3,4).  Por maiores que sejam as 

mudanças tecnológicas do mundo moderno, não nos 

esqueçamos de transmitir à nova geração os louváveis 

feitos do Senhor.  

  

Tempo de reflexão:  

  

1) Qual lição principal você aprende neste texto 

estudado hoje? O grupo quer ouvir você.  

  

2) Quando olhamos para o texto chegamos a 

compreensão que os principais responsáveis para o 

discipulado dos filhos são os pais. Como lidamos com 

esta verdade? Como pais, atualmente temos investido 

como discipuladores de nossos filhos ou facilmente 

terceirizamos esta função para a escola ou a igreja? 

Compartilhe com o grupo.  

  

3) Você já parou para pensar o que vai acontecer se 

perdermos esta geração? Pare por um minuto e faça esta 

reflexão. Imagine hoje se todas as crianças que estão ao 

nosso redor não conhecessem a Jesus. Como seria o 

amanhã de cada uma delas? Partilhe com o grupo os 

sentimentos que vieram ao seu coração.  

  

4) Para encerrar o encontro de hoje, pense em três 

crianças que precisam de sua influência na vida delas. 

Ore no momento da Palavra por essas crianças preciosas 

aos olhos do Pai 

5° TEMPO DE IGREJA 

O desafio como igreja para 2017 será “Amando 

intencionalmente com o amor de Jesus”  

1- Dia 27 será o lançamento da campanha de 

missões estaduais em nossa igreja. participe 

 

 

 

3° TEMPO DE ORAR (25min) 

 

No momento de oração, compartilhe 

com sua dupla como ela pode orar por 

você durante esta semana.  

  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 

 

 

 

 

 

 


