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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)  

João 13.34 [Palavras de Jesus] “Um novo mandamento lhes 

dou. Amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem 

amar-se uns aos outros”. 

 

1 Coríntios 13.4-5 4 “O amor é paciente, o amor é bondoso. Não 

inveja, não se vangloria, não se orgulha. 5 Não maltrata, não 

procura seus próprios interesses, não se ira facilmente, não 

guarda rancor”. 

 

1. O primeiro texto que lemos, em João 13.34, fala sobre 

amar como Jesus amou. Compartilhe o que você entende 

sobre o que de fato significa amar como Jesus amou. 

 

2. No texto de 1 Coríntios são mencionadas várias 

características do amor. Destaque quais dessas características 

você tem mais facilidade e quais tem dificuldade em 

desenvolver. 

 

 

É maravilhoso quando conseguimos viver a plenitude do amor 

de Deus em nossos corações. É através desse amor - ainda que a 

situação pareça não ter solução -, que somos surpreendidos com 

uma nova esperança e uma nova experiência de transformação 

de vidas e de relacionamentos restaurados totalmente. 

 

Você tem amado como Jesus ama Você? 

1° ORAÇÃO (5min) 

Nada melhor do que iniciar nosso 

encontro orando. Vamos iniciar orando 

agradecendo ao Senhor por seu amor 

por nós 

 

2° TEMPO DE CANTAR 

(10min) 

“Com o coração vibrando de boas 

palavras recito os meus versos em 

honra ao Rei; Seja a minha língua 

como a pena de um hábil escritor.” 

(Salmo 45.1) 

Cantemos com corações gratos por 

tanto amor 

 

 

 

Pensando a Multiplicação: 

 

você tem praticado o RD?  

Tem se relacionado intencionalmente 

transmitindo o amor de Deus? 

 

5° ROTEIRO / PGM / IGREJA BATISTA CENTRAL EM RESENDE 

                                                                                             

 

 
Ame como Jesus ama você 

Pr Luciano Cozendey dos Santos 

Pastor Titular 



 

 

 

5° TEMPO DE IGREJA 

O desafio como igreja para 2017 será “Amando 

intencionalmente com o amor de Jesus”  

Ore pelas metas estabelecidas pela Igreja. 

 

REPARTIR O PÃO: Orem para que Deus envie 

MANTENEDORES 

 

ANVERSÁRIO DA JUBERJ: No sábado dia 25 às 

19hs, nossa Igreja receberá a juventude batista do estado 

do rio de Janeiro. Orem por isso e apoiem o Diego e a 

Meire. 

 

 

 

 

 

3° TEMPO DE ORAR (25min) 

 
“Busquem, pois, em primeiro lugar o 

Reino de Deus e a sua justiça, e todas 

essas coisas lhes serão acrescentadas” 

(Mateus 6.33). 

Sempre que oramos juntos, podemos 

também experimentar o amor e o 

cuidado de Deus sobre nossas vidas, ao 

compartilharmos testemunhos e 

intercedermos uns pelos outros. Então, 

vamos agora viver esse maravilhoso 

momento de falar com nosso Deus 

intercedendo uns pelos outros.  

 

6° TEMPO DA 

MULTIPLICAÇÃO (10min) 

 

MULTIPLICAÇÃO 

30 de Março as 19h30min  

Iniciaremos nossa ESCOLA DE 

LÍDERES DISCIPULADORA 

Na sala dos Casais  

  
Envie seus discipulos (quantos você entender 

que tem condiçoes de iniciar um PGM) e, se 

possivel, venha também. 

 

VOCÊ TEM ORADO POR PESSOAS? 

VOCÊ TEM CONVIDADO PESSOAS? 

Lembre-se: CONVIDAR PESSOAS PARA O 

SEU PEQUENO GRUPO É IMPORTANTE 

PARA A MULTIPLICAÇÃO. 

Ore para que Deus prepare os corações dessas 

pessoas 

 


