
 

 

 

Tempo da palavra 25 min 

 

Efesioas 4.11-16 “11E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, 

outros para profetas, outros para evangelistas e outros para 

pastores e mestres, 12 com vistas ao aperfeiçoamento dos santos 

para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de 

Cristo, 13 até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno 

conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à 

medida da estatura da plenitude de Cristo, 14 para que não mais 

sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados 

ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, 

pela astúcia com que induzem ao erro. 15 Mas, seguindo a 

verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, 

Cristo,16 de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo 

auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, 

efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em 

amor”. 

 

Quebra-gelo: 

você percebeu alguma mudança 

em sua vida desde que se 

encontrou com Jesus? 

 

ORAÇÃO 5 min 

Vamos orar pelo nosso encontro 

de hoje, pela família que nos 

recebe, e pelos nossos visitantes. 

 

TEMPO DE CANTAR 10 min 

 

Isaías 64:8. “Mas, agora, ó 

Senhor, Tu és o nosso Pai; nós, 

o barro, e Tu, o nosso oleiro; e 

todos nós, obra das Tuas mãos.”  

 

Cantemos: EU QUERO SER, 

SENHOR AMADO, COMO 

UM VASO NAS MÃOS DO 

OLEIRO .... 

 

TEMPO DE ORAR 25 min 

Quando tudo parece perdido, 

não desista. Quando o mundo te 

diz que o teu problema não tem 

solução, não baixe os braços. 

Pelo contrário, levante os braços 

e comece a orar. 

Salmos 107:28-30 “Na sua 

aflição, clamaram ao Senhor, e ele 

os tirou da tribulação em que se 

encontravam. Reduziu a 

tempestade a uma brisa e serenou 

as ondas. As ondas sossegaram, 

eles se alegraram, e Deus os guiou 

ao porto almejado”.  

 

 

 

 

25° ROTEIRO DE PGM 
Seja bem-vindo ao nosso PGM! Esse é um espaço de Crescimento e Comunhão. 

          Moldados pelo Senhor 



 

 

O Oleiro não pode moldar para honrar aquilo que nunca Lhe foi 

posto nas mãos. A vida Cristã é uma vida de entrega e submissão 

diária. 

“Ser moldado por Deus é difícil e dói. Ele nos molda para 

ficarmos mais parecidos com Ele e crescermos, usando a pressão 

e o calor da vida para nos transformar para seu uso.”  

Max Lucado – Livro Moldado por Deus 

 

A luz do texto acima comente: 

 

1. O aperfeiçoamento é para o serviço e edificação da Igreja. 

Você tem participado disso? 

2. O que você entende por “não ser como menino”? 

3. O que significa crescer em Cristo? 

4. Como está a sua vida? Você pode dizer que tem crescido no 

Senhor? Quais as suas maiores dificuldades para que isso 

ocorra? 

 

Orem pedindo a Deus que ajude neste proceso de 

aperfeiçoamento. 

 

 

 

 

 

 

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 

 

23/09 – reunião de 

alinhamento da Central kids. 

23/09 – relógio de oração na 

igreja (marque um horário 

com seu pgm para orarem 

juntos) 

23/09 – família viva (o culto 

será na casa do Pr luciano e 

Janine) – comemoraremos o 

aninersario do Davi e da 

Janine. 

 

ESTAMOS NO MÊS DE 

MISSOES NACIONAIS 

 

Preparem uma oferta especial 

como PGM para ser entregue 

no final do mês.  

 

 

 

Ore pelas pessoas que 

deseja convidar para o 

PGM 

 
 

 

 

 

 

 

 

Pr Luciano Cozendey dos Santos 

Pastor Titular 

 

 

 

 

 

 


