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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 Bíblico: 2Pedro 1.2-8 

2 “Graça e paz lhes sejam multiplicadas, pelo pleno 

conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. 3 Seu 

divino poder nos deu tudo deque necessitamos para a vida 

e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele 

que nos chamou para a sua própria glória e virtude. 4Dessa 

maneira, ele os deu as suas grandiosas e preciosas 

promessas, para que por elas vocês se tornassem 

participantes da natureza divina e fugissem da corrupção 

que há no mundo, causada pela cobiça. 5Por isso mesmo, 

empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude; à virtude 

o conhecimento; 6ao conhecimento o domínio próprio; ao 

domínio próprio a perseverança; à perseverança a piedade; 

7 à piedade a fraternidade; e à fraternidade o amor. 8 

Porque, se essas qualidades existirem e estiverem 

crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno 

conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam 

inoperantes e improdutivos”. 

Compartilhando  

Quando falamos de vocação, logo nos vem à mente nossa 

profissão ou aquilo que fazemos de forma natural, 

espontânea. Lembro que ouvi várias vezes uma frase que 

Quebra-gelo:  

Como você enfrenta as lutas do 

dia a dia? 

1° ORAÇÃO (5min) 

Deus tem dado o privilégio de 

semanalmente nos encontrarmos e 

experimentarmos esse tempo 

maravilhoso juntos em nosso PGM. 

Vamos orar agora agradecendo a 

Deus por mais esse encontro e 

pedindo suas bênçãos sobre cada 

família aqui reunida e, em especial, 

pela família que nos recebe. 

2° TEMPO DE CANTAR 

(10min) 

“Minha alma engrandece ao Senhor e 

o meu espírito se alegra em Deus, 

meu Salvador [...]” (Lucas 1.46-47). 

 

Faça deste momento um momento de 

gratidão pelas misericórdias do 

Senhor. 

 

Pensando a Multiplicação: 

Lembre-se: CONVIDAR PESSOAS 

PARA O SEU PEQUENO GRUPO É 

IMPORTANTE PARA A 

MULTIPLICAÇÃO. 

Orem pela festa da 

multiplicação no dia 30 a 

noite. 

Já escolheram a camisa? 
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Obedecendo ao chamado da minha vocação 
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diz: “descubra algo que você ame fazer e nunca mais 

precisará trabalhar na vida”. A frase quer dizer que, 

quando você faz aquilo que ama, que é sua vocação, o 

trabalho passa a ser prazeroso e não penoso. Hoje vamos 

conversar um pouco sobre a nossa vocação aliada ao 

nosso chamado pessoal como discípulos de Jesus. 

1. Compartilhe como você entendeu a sua vocação 

profissional e o que lhe fez compreender que era isso 

mesmo que deveria fazer. 

2. O seu empenho em desenvolver sua vocação 

profissional deve ter um objetivo. Compartilhe 

conosco: qual é o seu objetivo pessoal no desempenho 

de sua vocação? 

3. Não sei qual foi sua resposta anterior, mas com 

base no verso 4 do texto bíblico que lemos, um risco 

que corremos é nos corromper por meio da cobiça. A 

partir do verso 5, lemos que devemos desenvolver 

algumas qualidades. Compartilhe como essas 

qualidades podem ser aplicadas em nossas vidas e em 

nossa vocação profissional. 

4. Como discípulos de Jesus, a maior vocação que 

recebemos é a de multiplicarmos o seu amor e 

salvação através da nossa vida, influenciando pessoas 

e fazendo novos discípulos. A nossa vocação 

profissional é importante, mas ela é apenas mais um 

meio que Deus nos deu para cumprirmos a nossa 

principal vocação: sermos mensageiros do Seu amor. 

Só assim seremos verdadeiramente produtivos em 

tudo o que fizermos. Releiamos juntos o verso 8 do 

texto acima. 

   

 

 

 

3° TEMPO DE ORAR (25min) 

 

Tempo Discipular 

Todos nós podemos desenvolver uma 

vida de cuidado uns para com os outros. 

A isso temos chamado de Vida 

Discipular, que é praticada por 

Relacionamentos Discipuladores. Esse é 

um tempo de juntos desenvolver esse 

cuidado mútuo. Assim, em duplas, 

vamos conversar e orar juntos sobre o 

seguinte tema: 

• Você está satisfeito com sua vida 

profissional? • Como podemos juntos 

buscar em Deus a força para nos 

sentirmos melhores e mais realizados 

servindo a Ele através da nossa 

profissão? 

 

 

5° TEMPO DE IGREJA 

29,30 e 1 de Julho – 17° Assembleia da 

Aibran será em nossa Igreja. Mobilize 

seu PGM para apoiar essa atividade. 

 

No dia 30 de junho Sexta feira todos os 

PGMs na Igreja por conta da assembleia 

de nossa associação. 

 

8 de Julho – 1° festa da Colheita. Apoie 

para que sua barraca arrecade mais 

recursos. Divulgue e ore para que seja 

uma bênção. 

 

 

 

 


