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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)  

Mateus 9.36-38 36 “Ao ver as multidões, teve compaixão 

delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como 

ovelhas sem pastor. 37Então disse aos seus discípulos: “A 

colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. 

38Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie 

trabalhadores para a sua colheita”. 

 

Mateus 10.1; 24-25a 1“Chamando seus doze discípulos, 

deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e 

curar todas as doenças e enfermidades.” 24“O discípulo 

não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu 

senhor. 25 Basta ao discípulo ser como o seu mestre, e ao 

servo, como o seu senhor. 

 

Compartilhando  

 

Ainda hoje vemos as multidões como ovelhas sem pastor! 

Mas precisamos olhar para as multidões como Cristo olhou 

e precisamos nos compadecer delas. Se olharmos como a 

mídia olha, estaremos simplesmente olhando, mas não 

conseguiremos vê-las; precisamos ficar atentos para que 

nossa mente não fique cauterizada com aquilo que 

1° ORAÇÃO (5min) 

Inicie a reunião orando em favor da 

familia que recebe o PGM 

2° TEMPO DE CANTAR 

(10min) 

Mateus 13:23 

“E quanto à semente que caiu em boa 

terra, esse é o caso daquele que ouve a 

palavra e a entende, e dá uma colheita 

de cem, sessenta e trinta por um".  

Celebremos a multiplicação!!! 

3° TEMPO DE ORAR 

(25min) 

“Pois eu estou certo de que Deus, 

que começou esse bom trabalho na 

vida de vocês, vai continuá-lo até 

que ele esteja completo no Dia de 

Cristo Jesus.” (Filipenses 1.6)  

Essa deve ser a nossa oração diária, 

para que o Senhor complete Sua 

obra em nós e através da nossa 

vida. Vamos orar, reconhecendo 

que Deus é o Senhor e está atento 

às nossas orações. Podemos ficar 

certos que Ele responderá a todas. 

1. Orem pelos pedidos de cada 

um. 

2. Ore para que Deus multiplique 

os PGMs 

3. Ore para que você seja um 

agente de multiplicação 
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assistimos todos os dias, pois somos agentes da 

esperança nessa terra. O Senhor Jesus nos deu uma 

ordem para fazermos discípulos, mas não nos deixou 

só, está conosco em todo o tempo, portanto não 

estamos sozinhos nessa missão, o Senhor Jesus está 

conosco todos os dias. Aleluia! 

  

1. Existem muitas pessoas que necessitam de 

amor e cuidado ao nosso redor. Se dependesse 

exclusivamente de você e de suas ações, como essas 

pessoas estariam nesse momento? 

2. O Senhor Jesus, investiu a maior parte do Seu 

tempo na formação de doze discípulos, e desses, ele 

escolheu três que estavam sempre com Ele, estava 

preparando-os para continuarem a missão. Como 

podemos cuidar bem dos discípulos que o Senhor tem 

colocado próximos de nós? 

3. Em Mateus 10.1, Jesus dá autoridade àqueles 

que Ele havia chamado para serem Seus discípulos. 

Compartilhe como você tem aproveitado as 

oportunidades para testemunhar, sob a autoridade de 

Jesus, orando por enfermos e por libertação das 

pessoas ao seu redor. 

4. Um discípulo é alguém que permanece na 

Palavra do seu Mestre Jesus, tem amor aos outros 

discípulos e dá muito fruto. Como e em que grau 

estas características têm marcado sua jornada de 

discipulado?  

 

 

 

 

7°TEMPO DE OFERTAR (5 min) 

Não esqueça de ofertar alimentos para que a missão 

barnabé continue ajudando muitas famílias.  

 

5° TEMPO DE IGREJA 

 

   O PGM não subistitui a Escola 

biblica dominical. Faça parte desse 

tempo precioso aos domingos pela 

manhã. 

   Ore para que o aniversario da Igreja 

seja um tempo de multiplicação 

   Ore para que Deus envie recursos 

para a conclusão das obras do prédio 

da Igreja. 

 

 6° TEMPO DA 

MULTIPLICAÇÃO (10min) 

 

 

Cuidado de vidas faz parte da vida do cristão, 

pois através da presença de Cristo em nós, 

devemos exalar o verdadeiro amor de Deus pelas 

pessoas. Desta maneira devemos viver na prática 

os ensinos do Senhor Jesus. Ele nos disse que 

seríamos conhecidos como Seus discípulos, 

através do amor. Vamos orar pelas vidas que tem 

sido alvo de nossas orações crendo que em breve 

estarão conosco em nosso PGM.

 


