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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)  

“Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a 

seus filhos e os santificava; levantavase de madrugada e 

oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois 

dizia: Talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra 

Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente.” (Jó 1.5)  

  

Podemos começar afirmando que a função dos pais se 

assemelha à função sacerdotal no sentido de que eles devem 

servir como promotores da devoção familiar e da comunhão do 

lar com o Senhor. O sacerdote era aquele que intercedia a Deus 

pelo povo e, ao mesmo tempo, auxiliava os frequentadores do 

templo no cumprimento dos preceitos litúrgicos de adoração, 

contrição e serviço a Deus.  

  

A função sacerdotal foi extinta com o sacrifício oferecido por 

Cristo. Ele não era apenas o Cordeiro de Deus que estava sendo 

sacrificado, mas também - como ensina a Carta aos Hebreus - o 

sacerdote que oferecia ao Senhor um sacrifício eterno para a 

remissão dos pecados do mundo (Hb 4.14-16).  

É claro que não necessitamos mais de sacerdotes para 

intermediar nosso acesso a Deus, pois Cristo é o único mediador 

entre Deus e os homens (1Tm 2.5,6). Entretanto, em termos 

simbólicos, os pais possuem certa responsabilidade sacerdotal. 

São eles que devem motivar, instruir e conduzir a vida 

devocional da família.  

  

Quebra-gelo:  

Compartilhe com o grupo qual é o 

exemplo mais forte que seu pai ou 

sua mãe deixou para você.  

 1° ORAÇÃO (5min) 

• Ore por todas as pessoas que estão 

hoje no PGM.  • Conheça cada 

visitante e ore pela vida e família 

deles.  

2° TEMPO DE CANTAR 

(10min) 

Colossenses 3.16 – “Habite ricamente 

em vocês a palavra de Cristo; ensinem 

e aconselhem-se uns aos outros com 

toda a sabedoria e cantem salmos, 

hinos e cânticos espirituais com 

gratidão a Deus em seu coração.”  

 

 

Pensando a Multiplicação: 

 

Compartilhe com o seu PGM como 

você pretende fazer para convidar os 

seus três familiares não cristãos para 

irem ao Culto Evangelístico do Mês da 

Família.  

 

14° ROTEIRO / PGM / IGREJA BATISTA CENTRAL EM RESENDE 

                                                                                             

 

 
PAIS, EXEMPLO PARA OS FILHOS 
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Portanto, é indispensável que os pais sejam um exemplo de 

comunhão e devoção. Pais que não oram, não leem a Bíblia e 

não mantêm uma postura coerente com a autêntica 

espiritualidade não podem exigir que seus filhos o façam. 

Afinal, eles são espelho e referência do lar. Tal como Jó, que 

sem esmorecer intercedia constantemente por seus filhos (Jó 

1.5), os pais devem exercem com fidelidade o papel de 

sacerdotes da família.   

  

Tempo de reflexão:  

 

1) Interessante: Jó regularmente  oferecia holocaustos a 

Deus, enquanto seus filhos davam banquetes (1. 4 e 5). 

A seu ver o que isso sugere?  

  

2) “Podemos começar afirmando que a função dos pais 

se assemelha à função sacerdotal no sentido de que eles 

devem servir como promotores da devoção familiar e da 

comunhão do lar com o Senhor.” Comente esta frase.  

  

3) Na prática, como os pais podem exercer esse papel de 

sacerdotes dentro de sua casa? Vamos compartilhar com 

o PGM nossas sugestões. 

 

5° TEMPO DE IGREJA 

O desafio como igreja para 2017 será “Amando 

intencionalmente com o amor de Jesus”  

Convoque seu pgm para participar da ceia do Senhor 

todo 1° domingo do mês 

 

 

3° TEMPO DE ORAR (25min) 

 

No momento de oração, compartilhe 

com sua dupla como ela pode orar por 

você durante esta semana.  

  Motive cada integrante do seu PGM 

a orar por três familiares que ainda não 
conhecem a Jesus.  

  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 

 

 

 

 

 

 


