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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: 1 João 3.14-18 14 Sabemos que já passamos da morte 

para a vida porque amamos nossos irmãos. Quem não ama 

permanece na morte. 15 Quem odeia seu irmão é assassino, e 

vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si 

mesmo. 16 Nisto conhecemos o que é o amor: Jesus Cristo deu 

a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos 

irmãos. 17 Se alguém tiver recursos materiais e, vendo seu 

irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode 

permanecer nele o amor de Deus? 18 Filhinhos, não amemos de 

palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. 

 

 Compartilhar: 

 

 

1. Como saber se “passamos da morte para a vida”, de 

acordo com o texto de 1 João? 

 

2. O que o amor inigualável de Cristo trouxe de benefícios 

em sua vida? Compartilhe com o PGM. 

 

3. A salvação produz em nós um desejo de servir. Você já 

descobriu que tipo de serviço no corpo de Cristo te deixa 

1° ORAÇÃO (5min) 

“Deus prova o Seu próprio amor para 

conosco pelo fato de Cristo ter morrido 

por nós, sendo nós ainda pecadores.” 

(Romanos 5.8) 

A morte de Jesus na cruz trouxe a 

possibilidade de experimentarmos vida 

abundante, vida plena em Cristo. Não 

existe nada que podemos comparar a 

este amor, não existe nem mesmo a 

possibilidade de compreender a 

dimensão deste amor. 

Inicie esse encontro agradecendo a 

Deus por tão grande amor 

2° TEMPO DE CANTAR 

(10min) 

Com alegria no coração vamos cantar 

louvores ao nosso Deus que tanto nos 

amou. “Habite ricamente em vocês a 

palavra de Cristo; ensinem e 

aconselhem-se uns aos outros com 

toda sabedoria, e cantem salmos, hinos 

e cânticos espirituais com gratidão a 

Deus em seus corações” (Colossenses 

3.16).
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mais motivado? Você já exerce essa atividade? Se não, 

qual tem sido a dificuldade? 

 

 

 

5° TEMPO DE IGREJA 

O desafio como igreja para 2017 será “Amando 

intencionalmente com o amor de Jesus”  

Ore pelas metas estabelecidas 

 

NÃO ESQUEÇA A VISÃO DE IGREJA 

MULTIPLICADORA 

Em um movimento de retorno aos princípios do Novo 

Testamento, a Igreja Multiplicadora é uma visão de 

desenvolver a multiplicação intencional de discípulos 

baseada em 5 princípios bíblicos para crescimento: 

oração, evangelização discipuladora, plantação de 

igrejas, formação de líderes e compaixão e graça.  

 

REPITA COM O SEU PGM OS 5 PRINCIPIOS DA 

IGREJA MULTIPLICADORA 

 

 

3° TEMPO DE ORAR (25min) 

 
Vamos orar e investir tempo em nossa 

intimidade com Deus. A Bíblia afirma 

que Deus está disposto a nos ouvir e 

responder a cada uma de nossas orações, 

isso mostra Seu imenso amor por nós. 

COMPARTILHE COM O PGM SUA 

NECESSIDADE DE ORAÇÃO 

 

6° TEMPO DA 

MULTIPLICAÇÃO (10min) 

Quantas pessoas você já convidou para visitar o 

pgm? Se ainda não convidou ninguém, 

compartilhe a sua dificuldade. 

 

Lembre-se: CONVIDAR PESSOAS PARA O 

SEU PEQUENO GRUPO É IMPORTANTE 

PARA A MULTIPLICAÇÃO. 

Ore para que Deus prepare os corações dessas 

pessoas 

 

 

 

 

 

 


