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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)  

 

Mc 1.16-20 

 

Jesus chama-os de uma forma que os faz desejar serem 

discípulos. O texto aponta uma reação imediata dos 

discípulos que entendem não somente a urgência do 

chamado bem como a dedicação radical requerida. Eles 

estavam dispostos a se sacrificarem pessoalmente para 

obedecerem ao chamado de Cristo, mesmo Jesus não 

apresentando um projeto, um modelo, ele simplesmente 

chama e eles obedecem. Marcos nos oferece uma visão de 

uma figura totalmente convincente, que influencia a 

tomada de decisão apenas com a sua presença. 
 

 

Compartilhe 

 

1. O enredo de deixar as redes e praticamente o 

pai sozinho nas atividades da pesca nos mostra a 

necessidade de urgência na resposta que todos devemos 

dar ao chamamento de Jesus. Comente! 

 

2. Que relação tem a confiança com a esperança? 

Observe os versos 16 e 19 e responda essa pergunta. 

 

Quebra-gelo:  

Como você descreveria confiança? 

1° ORAÇÃO (5min) 

Inicie orando para que Deus traga 

ânimo e alegria aos componentes 

do pgm. 

2° TEMPO DE CANTAR 

(10min) 

Sl.125:1 “Os que confiam no 

SENHOR são como o monte Sião, 

que não se abala, firme para 

sempre”. 

Louvemos com alegria !!!! 
 

Pensando a Multiplicação: 

 

Tire um tempo para orar pela pela 

multiplicação que será no dia 30 de 

julho de 2017 no culto da noite. Em 

especial orem por aqueles que estão 

fazendo o curso de lideres e serão 

lideres na multiplicação. 

 

15° ROTEIRO / PGM / IGREJA BATISTA CENTRAL EM RESENDE 

                                                                                             

 

 
CONFIAR FAZ TODA A DIFERENÇA 

Pr Luciano Cozendey dos Santos 

Pastor Titular 



 

3. Você é alguém que tem esperança? Se sim, 

comente! 

 

4. Eles deixaram as redes e foram obedecer ao 

chamamento do Senhor. Se o Senhor te chamar hoje, 

o que você precisa deixar para traz? 
 

  

 

 

5° TEMPO DE IGREJA 

 

 No próximo domingo comemoramos o dia do 

pastor batista. Se possível tirem um momento e orem por 

seu pastor e por todos os pastores da IBCR. 

 

 No próximo domingo à noite teremos a formatura 

da 1° turma do projeto repartir o pão. Será um momento 

histórico na vida da IBCR. Ore para que tudo corra bem 

e que vidas se rendam ao Senhor. 

 

 

3° TEMPO DE ORAR (25min) 

 

Salmos 9:10 “Os que conhecem o teu 

nome confiam em ti, pois tu, Senhor, 

jamais abandonas os que te buscam”. 

Oremos uns pelos outros com confiança 

no Senhor que está conosco. 

Compartilhem seus pedidos e 

intercedam com fé. 

 

 

  6° TEMPO DA 

MULTIPLICAÇÃO (10min) 

MULTIPLICAÇÃO NO DIA 30 

DE JULHO NO CULTO DA 

NOITE. 

ESTÁ CHEGANDO! GLÓRIAS A 

DEUS. 

 

Lembre-se: ORE PELOS NOMES NO SEU 

CARTÃO ALVO DE ORAÇÃO 

Ore para que Deus prepare os corações dessas 

pessoas 

 

 

 

 

 

 


