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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)  

Texto: Jo.13.34-35 34 “Um novo mandamento dou a vocês: 

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

se uns aos outros. 35 Com isso todos saberão que vocês são 

meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros”.  

 

Mt.28.19-20 19 “Portanto, vão e façam discípulos de todas as 

nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito 

Santo, 20 ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a 

vocês. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos”. 

 

Compartilhar: 

 

Recebemos um mandamento de amar uns aos outros, e 

através da prática do amor seremos conhecidos como discípulos 

de Cristo Jesus, esse é um mandamento e deve ser uma prática 

de todo aquele que reconhece que Jesus é seu Senhor e seu 

Salvador. Também recebemos a missão de fazer discípulos de 

todas as nações, e o amor entre os irmãos é a marca, pois 

seremos reconhecidos como discípulos através da marca do 

amor e, desta maneira, faremos discípulos que conheçam e 

obedeçam aos ensinamentos de Jesus. Mas eu gosto muito da 

última parte do verso, onde o Senhor diz que estará conosco 

todos os dias até o fim dos tempos, isso é muito confortante, 

porque não vamos fazer essa obra por nossa força e capacidade, 

mas sim revestidos do poder que vem do Senhor, assim veremos 

as grandes manifestações e os sinais do poder de Deus em nós, e 

através de nós. Aleluia!  

1° ORAÇÃO (5min) 

Vamos agradecer ao Senhor pelo 

privilégio que temos de nos reunir 

livremente para adorar ao nosso Deus. 

Em diversos países as pessoas não 

podem participar de reuniões públicas 

com esse propósito. Ore pela casa e 

pela família que nos recebe. A morte 

de Jesus na cruz trouxe a possibilidade 

de experimentarmos vida abundante, 

vida plena em Cristo 

2° TEMPO DE CANTAR 

(10min) 

“Grande é o Senhor, e digno de todo 

louvor na cidade do nosso Deus” 

(Sl.48.1). Vamos adorar ao Senhor 

com liberdade. Chegará o dia em que 

todos os povos estarão reunidos na 

cidade do nosso Deus, e quando esse 

dia chegar, todos os povos juntos O 

adorarão. 

 

 

 

Pensando a Multiplicação: 

 

Como você tem multiplicado o amor 

de Deus? Na Palavra de Deus somos 

desafiados continuamente a sermos 

agentes da graça e multiplicadores do 

Seu amor. Você está investindo na 

vida de alguém? 

10° ROTEIRO / PGM / IGREJA BATISTA CENTRAL EM RESENDE 

                                                                                             

 

 
A missão de amar ao próximo e o alcance de todo mundo 

Pr Luciano Cozendey dos Santos 

Pastor Titular 



 

1. Recebemos um mandamento de amar uns aos outros, e 

desta maneira seremos reconhecidos como discípulos de 

Jesus. Como você pode demonstrar esse amor na prática, 

nos ambientes onde você está inserido? 

 

2. No versículo 20 do texto de Mateus, o Senhor nos 

manda ensinar tudo o que Ele nos ordenou. Cite pelo 

menos 3 ordens de Jesus que devemos praticar e ensinar 

aos que estão perto de nós.  

 

3. A missão de fazer discípulos começa em alcançar as 

pessoas ao nosso redor, mas também tem despertado 

muitas pessoas para evangelizar outros povos e nações. 

De que maneira podemos participar dessa missão? 

 

5° TEMPO DE IGREJA 

O desafio como igreja para 2017 será “Amando 

intencionalmente com o amor de Jesus”  

 

QUINTA FEIRA as 19:30min – ESCOLA DE 

LÍDERES 

 

SÁBADO – Encontro das famílias no sítio das 

palmeiras. Não fique de fora! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3° TEMPO DE ORAR (25min) 

 
 

Orar para que nossos irmãos sejam 

alcançados pelo amor de Deus. 

Compartilhe suas necessidades e vitórias 

recebidas 

 

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 

 

 

 

 

 

 


