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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:  

Provérbios 12.18  

“Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios 

traz a cura”. 

 

Efésios 4.15-16 15  

“Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo 

naquele que é a cabeça, Cristo.16 Dele todo corpo, ajustado e 

unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si 

mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua 

função”. 

 

Compartilhar: 

 

1. Como está o seu coração? 

 

 

2.  Os textos bíblicos que lemos nos ajudam a pensar 

um pouco sobre nossa maneira de nos comunicar. Mostra-

nos a importância de expressarmos sempre a verdade 

1° ORAÇÃO (5min) 

Vamos agradecer a Deus por esta 

familia que nos recebe. 

 

2° TEMPO DE CANTAR 

(10min) 

“Eu, porém, confio em Teu amor; o 

meu coração exulta em Tua salvação. 

Quero cantar ao Senhor pelo bem que 

me tem feito”. (Salmo 13.5-6) 

Vamos cantar ao Senhor que tem nos 

feito tanto bem!! 
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quando nos comunicamos. Compartilhe uma experiência 

onde você foi confrontado por alguém que lhe falou uma 

“verdade” que precisava ouvir. 

 

3. Jesus nos mostrou de forma prática como o amor 

precisa ser demostrado intencionalmente pelas pessoas 

ao nosso redor. Ele sempre olhava para as pessoas com 

compaixão e atendia suas necessidades sem esperar nada 

em troca. Compartilhem agora, como grupo, que ações 

começarão a fazer parte de nossas vidas para que, como 

discípulos de Jesus, possamos intencionalmente praticar 

Atos de Bondade que sejam relevantes e que façam 

diferença na vida das pessoas com as quais nos 

relacionamos. 

 

4. Desenvolver uma vida de amor prático, é muito 

mais do que simplesmente praticar algumas ações de 

amor esporádicas ou pontuais, é desenvolver um estilo 

de vida que esteja alinhado ao que Jesus praticou e 

ensinou. Esse tem sido o seu estilo de vida? 

 

 

 

5° TEMPO DE IGREJA 

O desafio como igreja para 2017  

“Amando intencionalmente com o amor de Jesus”  

 

Celebre a páscoa Kids. Domingo 9 a noite. Ore para que 

nossas Crianças sejam instrumentos de Deus para 

abençoar vidas. 

Repartir o Pão. Orem para que Deus levante 

mantenedores 

 

 

Desafio da semana 

 

 
 

Planejem juntos, quais Atos de Bondade 

podem realizar como grupo. 

 

 

 

3° TEMPO DE ORAR (25min) 

 
Vocês orem assim: “Pai nosso, que estás 

nos céus! Santificado seja o Teu nome. 

Venha o Teu Reino; seja feita a Tua 

vontade, assim na terra como no céu”. 

(Mateus 6.9-10) 

Quando oramos, nos comunicamos 

diretamente com o nosso Pai Celestial, 

que está sempre disposto a nos ouvir e 

nos atender segundo a Sua vontade!! 

Vamos orar agora uns pelos outros. 

 

 6° TEMPO DA 

MULTIPLICAÇÃO (10min) 

Se envolva para que o seu pgm vivencie esse 

momento de multiplicação 

Lembre-se: CONVIDAR PESSOAS PARA O 

SEU PEQUENO GRUPO É IMPORTANTE 

PARA A MULTIPLICAÇÃO. 

Ore para que Deus prepare os corações dessas 

pessoas 

 

 

 

 

 

 


