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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: João 4.34-36 34 Disse Jesus: “A minha comida é fazer a 

vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. 35 Vocês 

não dizem: ‘Daqui a quatro meses haverá a colheita’? Eu digo a 

vocês: Abram os olhos e vejam os campos! Eles estão maduros 

para a colheita. 36 Aquele que colhe já recebe o seu salário e 

colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o 

que semeia e o que colhe. 37 Assim é verdadeiro o ditado: ‘Um 

semeia, e outro colhe’. 38 Eu os enviei para colherem o que 

vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo, e 

vocês vieram a usufruir do trabalho deles”. 

 

 

Compartilhando  

 
Deus tem nos chamado para fazer a diferença em todos os 

lugares. Precisamos identificar a nossa vocação e deixar que o 

Senhor nos use onde estivermos atuando, seja como profissional 

no mercado de trabalho, no lar, no mundo acadêmico, em 

nossos relacionamentos familiares, com amigos, por onde 

andarmos. Todos aqueles que têm o Espírito Santo de Deus, não 

podem viver de maneira egoísta, sem a percepção do mundo à 

nossa volta, e da necessidade que as pessoas têm do amor de 

Deus. Onde estamos, o reino de Deus deve estar. Por isso. a 

Semente do Seu Amor deve ser lançada em todos os momentos 

por onde passarmos. Ao mesmo tempo que estamos lançando a 

Semente, também devemos perceber que há colheita para ser 

feita, “Abram os olhos e vejam os campos! Eles estão maduros 

para a colheita”. 

 

1° ORAÇÃO (5min) 

Ore pela família que está nos 

recebendo, e também para que o 

Senhor coloque paixão em nossos 

corações por vidas: só assim 

cumpriremos a missão que Jesus nos 

deixou 

2° TEMPO DE CANTAR 

(10min) 

Vamos adorar a Deus através dos 

louvores: “Jesus Cristo mudou meu 

viver. Jesus Cristo mudou meu viver. 

É a luz que ilumina o meu ser, sim 

Jesus Cristo mudou o meu viver. 

Diferente hoje é o meu coração”. 

Compartilhe com o grupo sobre a 

mudança que Jesus fez em sua vida. 

 

 

Pensando a Multiplicação: 

 

De que maneira você tem investido na 

vida de outras pessoas para que 

experimentem a alegria de estar em um 

PGM. Você tem sido fiel a proposta de 

orar e convidar pessoas para que seu 

PGM se multiplique? Se não, por quê ? 

Vamos orar pelas pessoas que 

desejamos convidar? 

 

2° ROTEIRO / PGM / IGREJA BATISTA CENTRAL EM RESENDE 

                                                                                             

 

 
Disponíveis para a Missão 

Pr Luciano Cozendey dos Santos 

Pastor Titular 



1. Jesus disse que a sua comida era “fazer a vontade 

daquele (Deus) que O enviou e concluir Sua obra”. Dê sua 

opinião sobre o significado dessa declaração de Jesus. 

 

2. Os campos estão maduros para a colheita, mas para 

que ela aconteça, precisamos estar dispostos a investir nosso 

tempo nesta seara. Como você está envolvido ou irá se 

envolver? 

 

3. Como nosso grupo pode fazer algo prático para 

contribuir com a colheita de vidas para o reino de Deu 

 

 

 

5° TEMPO DE IGREJA 

 
Participe do culto de oração - 4° feira – 19.30m 

 

Jornada de Oração – sábado 11/03 o dia todo. Você já 

deu o seu nome para orar em um horário? Corra ainda dá 

tempo. 

 

 

 

 

 

3° TEMPO DE ORAR (25min) 

 

Vamos orar neste momento, com 

convicção, pois Deus espera que nos 

acheguemos a Ele com fé, pois “sem fé é 

impossível agradar a Deus”. 

(Tiago 5.13;15-16) 13Entre vocês há 

alguém que está sofrendo? Que ele ore. 

Há alguém que se sente feliz? Que ele 

cante louvores. 15A oração feita com fé 

curará o doente; o Senhor o levantará. E, 

se houver cometido pecados, ele será 

perdoado. 16Portanto, confessem os 

seus pecados uns aos outros e orem uns 

pelos outros para serem curados. A 

oração de um justo é poderosa e eficaz.  

Motivos de Oração:  

Orem uns pelos outros, compartilhando 

suas necessidades e motivos de gratidão 

ao Senhor. 

Vamos orar pelas famílias que 

frequentam a IBCR.  

Lembrem-se de orar pelos pais que têm 

filhos que estão afastados ou que ainda 

não conhecem ao Senhor. 

Orem pelos líderes dos pequenos 

grupos, pelo pastor da igreja e sua 

família.  

Orar pela padaria escola (Repartir o Pão 

) 

6° TEMPO DA 

MULTIPLICAÇÃO (10min) 

1° FESTA DA MULTIPLICAÇÃO 

26 de março no culto da noite 
Se envolva para que o seu pgm vivencie esse 

momento. 

Lembre-se: CONVIDAR PESSOAS PARA O 

SEU PEQUENO GRUPO É IMPORTANTE 

PARA A MULTIPLICAÇÃO. 

 

 

 

 

 

 


