
 

 

 

Tempo da palavra 25 min 

 

Amor é uma palavra utilizada para muitas finalidades. O que o 

AMOR significa para você? 

 

Texto Bíblico: 1 João 4.7-8 7Amados, amemos uns aos outros, 

pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus 

e conhece a Deus. 8Quem não ama não conhece a Deus, porque 

Deus é amor. 

Compartilhando  

 

É mesmo impressionante ouvir histórias de pessoas que se 

entregam de corpo e alma na realização de alguma coisa. Pessoas 

que dedicaram suas vidas em favor de outras que, quase sempre, 

nem conhecem, e isso é uma grande amostra do impacto que 

amar aos outros pode causar. Ações assim podem promover 

transformação, não só na vida das pessoas que as recebem, mas 

de sociedades. 

Começando nosso Encontro 

(5min) 

 

É sempre bom estarmos juntos. 

Vamos orar agora pelo tempo de 

encontro e pela família que nos 

recebe 

 

TEMPO DE LOUVAR 10 min 

 

“Damos-te graças, ó Deus, 

damos-te graças, pois perto está 

o teu nome; todos falam dos teus 

feitos maravilhosos”. (Salmo 

75.1) 

Cantemos ao Senhor, o Deus 

que faz maravilhas em nossas 

vidas! 

 

TEMPO DE ORAR 25 min 

Oremos pelos PGMs que iniiaram; 

Oremos pelos líderes de PGMs; 

Oremos pelos enfermos; 

Oremos pelos pedidos uns dos 

outros. 

 

 

 
 

 

 

 

27° ROTEIRO DE PGM 
Seja bem-vindo ao nosso PGM! Esse é um espaço de Crescimento e Comunhão. 

 

          Transformados pelo AMOR 



 

 

 

1. Quando você pensa em histórias de pessoas que impactaram o 

mundo com sua maneira de viver, qual nome vem à sua mente? 

  

2. O texto que lemos fala da “origem” do amor. De acordo com o 

texto, qual é a origem do amor e como você pode experimentar 

esse sentimento em sua própria vida? 

 

3. Nós somos transformados pelo amor de Deus para também 

promover transformação na vida das pessoas que nos cercam. Na 

sua vida diária, como você tem evidenciado esse amor de 

maneira intencional, impactando e transformando as pessoas que 

estão ao seu redor? 

 

Como discípulos de Jesus, nossa missão é promover 

transformação na vida das pessoas ao nosso redor, 

compartilhando o grande amor de Deus revelado no próprio 

Cristo. 

Viva uma vida de amor pelas pessoas e cumpra sua grande 

missão. 

 

TEMPO DISCIPULAR 

Formaremos duplas de discipulado. Estes irmãos, ficarão 

responsáveis em orarem uns pelos outros durante toda a 

semana até o próximo encontró onde formaremos novas 

duplas de RDs (relacionamento discipular). 

 Em sua dupla de discipulado, compartilhe: - Quais tem sido os 

maiores desafios que te atrapalham a desenvolver o amor pelas 

pessoas como Jesus nos ensinou? 

Após compartilhar, orem um pelo outro. 

 

 

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. 

TEMPO DE IGREJA 

1.Oremos pelo projeto 

repartir o pão. Que o Senhor 

envie recursos. 

2.Oremos pela conclusão das 

obras da fachada do prédio. 

3.Oremos pelo congresso de 

Casais. Você não pode ficar de 

fora. 

4.O Pr Luciano estará em são 

paulo participando de um 

treinamento de liderança. 

Orem por ele e por sua 

familia. 

 

 

 

 

ESTAMOS NO MÊS DE 

MISSOES NACIONAIS 

 

Seu PGM conseguiu levantar 

a oferta para Missoes? 

Glorifiquem ao Senhor por 

isso. 

 

 

 

Ore pelas pessoas que 

deseja convidar para o 

PGM 

 
 

 

Pr Luciano Cozendey dos Santos 

Pastor Titular 

 

 

 

 

 


