
 

 

 

Tempo da palavra 25 min 

 

Deus criou a família para ser unida, protegendo e fortalecendo 

cada membro. Crescer em uma família que ama e serve a Deus é 

um grande privilégio. Vamos conversar um pouco a respeito 

dessa familia prudente que serve ao Senhor: 

 

Efésios 5.15-21 

“Portanto, vede prudentemente como andais, não como néscios, e 

sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por 

esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender 

qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no 

qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós 

com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com 

hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a 

nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, 

sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo”. 

O apóstolo Paulo está escrevendo a uma Igreja ue está em um 

ambiente pagão e precisava cuidar de seu testemunho para não 

pactuar com o mal no mundo. 

Segundo o texto, conversem sobre alguns pontos importantes 

para a familia: 

Começando nosso Encontro 

(5min) 

 

Ore agradecendo a Deus pela 

família que recebe o PGM 

 

TEMPO DE LOUVAR 10 min 

 

“Deem ao Senhor, ó famílias das 

nações, deem ao Senhor glória e 

força”! 1 Crônicas 16:28 

 

Vamos cantar ao Senhor que nos 

oferece a Salvação!! 

 

TEMPO DE ORAR 25 min 

 

Vamos compartilhar nossos 

pedidos e necessidades  

 

 

 

Você tem pedido a Deus que mostre as 

pessoas que você deve convidar para o 

PGM? Ore por elas agora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29° ROTEIRO DE PGM 
Seja bem-vindo ao nosso PGM! Esse é um espaço de Crescimento e Comunhão. 

 

          Uma Família Prudente 



 

 

 

1. O que significa ser prudente nesse texto? 

2. O que acontece quando compreendemos em familia qual é a 

vontade do Senhor? 

3. Sua familia realiza tudo segundo a vontade do Senhor? 

4. O pr Luciano passou um video domngo a noite sobre uma 

casa engraçada, que não tinha teto, não tinha nada…. O que 

você sentiu? 

5. Quais são os maiores desafíos da familia na pós 

modernidade? Comente! 

 

 

 

TEMPO DISCIPULAR 

Estamos aprendendo o valor dos Rds (relacionamento 

discipulador). Como tem sido a sua experiencia. Comente 

com o grupo. 

 Forme dupla com outro irmão essa semana e compartilhe  um 

pedido de oração que tenha a ver com sua familia. 

 

 

 

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.  

 

Pr Luciano Cozendey dos Santos 

Pastor Titular 

 

TEMPO DE IGREJA 

Motive seu PGM para 

estarmos juntos neste dia 

aprendendo mais sobre a 

história da Igreja 

 

 

 

 

Ja entregou o seu bolo ? não? 

Ainda da tempo. Pegue um 

convite do aniversario com a 

Irmã adriana e participe do 

que Deus está fazendo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


