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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)  

SALMOS 145. 1-7 

Eu te exaltarei, meu Deus e meu rei; bendirei o teu nome para 

todo sempre! 2 Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome 

para todo o sempre! 3Grande é o Senhor e digno de ser louvado; 

sua grandeza não tem limites. 4Uma geração contará à outra a 

grandiosidade dos teus feitos; eles anunciarão os teus atos 

poderosos. 5 Proclamarão o glorioso esplendor da tua 

majestade, e meditarei nas maravilhas que fazes. 6 Anunciarão o 

poder dos teus feitos temíveis, e eu falarei das tuas grandes 

obras. 7 Comemorarão a tua imensa bondade e celebrarão a tua 

justiça. 

 

Compartilhando 

Temos vivido em tempos onde a estrutura familiar vem 

sofrendo mudanças que têm afetado e muito a maneira como 

pais e filhos se relacionam. A cada dia, um número cada vez 

maior de pais têm feito escolhas que os distanciam de sua 

responsabilidade na educação e na formação moral e de caráter 

dos seus filhos, terceirizando essa educação e formação para a 

escola e para a igreja. Será que esse é um caminho sem volta, ou 

será que podemos retomar nosso papel e nossa responsabilidade 

familiar, e retornar aos princípios ensinados pelo nosso Deus 

Criador, em Sua Palavra? 

 

1. Em sua opinião, o que tem levado tantas famílias a 

deixarem de lado os princípios de ensino através do exemplo 

prático de pais para filhos, através da convivência familiar? 

 

 

 

1° ORAÇÃO (5min) 

Vamos começar nosso encontro com 

um tempo de oração, agradecendo a 

Deus pela família e pela casa que nos 

recebe. Vamos orar também,  

 entendendo que o próprio Senhor 

Jesus Cristo está no nosso meio e 

participa conosco desse encontro. Para 

esse tempo, vamos orar em duplas ou 

trios, auxiliando nossos visitantes 

nesse precioso momento. 

2° TEMPO DE CANTAR 

(10min) 

Cada um de nós foi criado por Deus 

para o louvor da Sua glória. Cantar é 

uma das mais preciosas maneiras de 

expressarmos nosso louvor e nossa 

adoração ao Senhor. 
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2. O texto que lemos em Salmos 145, em todo tempo 

profere palavras de exaltação a Deus. Você acha que faz 

diferença crescer em uma família onde os pais obedecem 

a Deus, e crescer em uma família  onde os pais não 

obedecem a Deus? Por quê? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5° TEMPO DE IGREJA 

Ore pelo aniversario da IBCR e incentivem seus 

discípulos para cooperarem com os trabalhos da 

Igreja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3° TEMPO DE ORAR 

(25min) 

 
 

“Ele decretou estatutos para Jacó, e 

em Israel estabeleceu a lei, ordenou 

aos nossos antepassados que a 

ensinassem aos seus filhos, de modo 

que a geração seguinte a conhecesse, e 

também os filhos que ainda nasceriam, 

e eles por sua vez, contassem aos seus 

próprios filhos. Então eles porão a 

confiança em Deus; não esquecerão os 

seus feitos e obedecerão aos seus 

mandamentos”. (Salmos 78.5-7) 

Motivos de oração:  

• Por pais que assumam seu papel 

como discipuladores de seus filhos  

• Por misericórdia do Senhor pelas 

famílias de nossos PGMs que 

enfrentam problemas de 

relacionamento, principalmente entre 

pais e filhos  

• Pelos enfermos de nossos PGMs 
 

 6° TEMPO DA 

MULTIPLICAÇÃO (10min) 

 

 

  Ore para que Deus prepare os corações dessas 

pessoas 

 

 

 

3. Em sua opinião, qual ensinamento é mais importante e 

tem mais influência na formação de uma criança, os 

aprendidos em casa com os pais, ou os aprendidos na 

escola ou na igreja? Justifique sua resposta. 

 

4. Como discípulos de Jesus, precisamos assumir nosso 

papel e nossa responsabilidade de influenciarmos a nossa 

própria geração, e garantirmos que as gerações futuras 

também aprendam e conheçam esse mesmo Jesus que 

transformou nossas vidas. “Uma geração contará à outra a 

grandiosidade dos teus feitos; eles anunciarão os teus atos 

poderosos”. (v.4) Quais devem ser nossas atitudes 

para que isso aconteça a partir de nós e de nossa própria 

geração? 


