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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)  

NOSSA MISSÃO, FAZER DÍSCIPULOS.  

 Marcos 6.30-34  

30 “Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo 

o que tinham feito e ensinado. 31 Havia muita gente indo e 

vindo, ao ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus 

lhes disse: “Venham comigo para um lugar deserto e 

descansem um pouco”. 32Então eles se afastaram num 

barco para um lugar deserto. 33Mas muitos dos que os 

viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de 

todas as cidades e chegaram lá antes deles. 34Quando 

Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve 

compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. 

Então começou a ensinar-lhes muitas coisas.  

Compartilhando  

Nossa rotina de vida muitas vezes traz fadiga e cansaço. A 

questão é que tanto na correria quanto no sossego, nossa 

tendência é não perceber as pessoas à nossa volta. Nesse 

texto, Jesus nos ensina a olhar para as pessoas e enxergar 

suas necessidades, mesmo quando as nossas necessidades 

também precisam ser atendidas. Vamos refletir um pouco 

sobre o que podemos aprender com Jesus nesse texto.   

1° ORAÇÃO (5min) 

Uma ou duas pessoas do grupo podem 

compartilhar como tem sido participar 

do PGM. 

2° TEMPO DE CANTAR 

(10min) 

Vamos agradecer a Deus por 

participarmos de um grupo que se 

importa uns com os outros e que 

desenvolve relacionamentos saudáveis. 

Vamos agradecer também pela família 

e pela casa que nos recebe e pedir as 

bênçãos de Deus sobre ela. 

O último verso do último Salmo da 

Bíblia diz o seguinte: “Tudo o que tem 

vida louve o Senhor! Aleluia!” (Salmo 

150.6)  

Louvemos então ao nosso grande 

Deus!! 

3° TEMPO DE ORAR 

(25min) 

“Pai nosso, que estás nos céus! 

Santificado seja o Teu nome”. (Mateus 

6.9) Jesus nos ensinou a orar, 

apresentando ao Pai nossa Louvor, 

gratidão e nosso pedidos. Vamos 

agora, em duplas ou trios, compartilhar 

e orar uns pelos outros. 

Motivos de oração: • Para que 

tenhamos disposição em olhar para a 

necessidade do nosso próximo com 

mais compaixão e graça, assim como 

Jesus fez e nos ensinou. • Por nossas 

famílias e por aqueles que estão 

enfrentando situação de desemprego. • 

Pelos enfermos do nosso PGM. 
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Compaixão e Graça 

Pr Luciano Cozendey dos Santos / Pastor titular 



 

1. O texto inicia contando que os apóstolos estavam 

relatando a Jesus tudo o tinham feito e ensinado. 

Você tem compartilhado com alguém a sua história e 

sua rotina de vida? 

2. Quando Jesus ouviu o relato dos apóstolos, Ele se 

preocupou com eles, ainda mais que eles ainda 

estavam sendo rodeados pela multidão. Quando 

alguém vem compartilhar algo com você, sua reação 

é apenas ouvir, ou você tem demonstrado real 

preocupação em auxiliar essa pessoa? Descreva qual 

e como é sua reação. 

3. Mesmo após tentar encontrar um local de 

descanso, o verso 34 nos fala que Jesus teve 

compaixão das pessoas porque pareciam ovelhas sem 

pastor.  

Em sua opinião, o que significa essa percepção de 

Jesus sobre aquelas pessoas? Existe alguma 

semelhança com a realidade das pessoas com as 

quais convivemos diariamente? 

4. Individualmente e como grupo, podemos exercer 

compaixão e graça para com as pessoas, assim como 

Jesus fez e nos ensinou? 

 

6° TEMPO DA MULTIPLICAÇÃO (10min) 

 
Tenham um momento de intercessão por aqueles que 

não estão firmes no PGM. 

A multiplicação depende de ganharmos novos 

membros para o PGM.  

Coloque diante do Senhor aqueles que desejam 

convidar. 

 

               
 

 

 

 

 

5° TEMPO DE IGREJA 

 

   O PGM não subistitui a Escola biblica 

dominical. Faça parte desse tempo precioso 
aos domingos pela manhã. 

 Ore pelo pastor e familia que estão 
no congresso multiplique.  

 Culto celebrando a comunhão 

(sábado as 19hs -  a saúde do 
líder) 

Reuna o seu pequeo grupo e apoie esse 

momento importante de nossa vida 
denominacional. 

 Não esqueça da oferta missionária 

para o dia 16 

 No dia 16 também comemoraremos 

o dia do filho do pastor. Ore pelos 
filhos de pastores. 

 

 

 

 

 

 

 


