
 

 

Tempo da palavra 25 min 

 

A Igreja é a noiva de Cristo, o plano maravilhoso de Deus para 

levar as Boas Novas do Evangelho ao mundo. Jesus disse que 

edificaria a Sua Igreja e que nem as portas do Inferno 

prevaleceriam contra ela! O Corpo de Cristo é formado por muitas 

pessoas, que têm dons diferentes, más que têm em comum um 

coração transformado pelo poder do Salvador. As várias partes 

deste corpo constituem a Igreja, que é a esperança e a luz para um 

mundo perdido. 

Existem muitas formas de ataques contra a Igreja e seu povo. 

Precisamos enfrentar por meio da fé e do testemunho Cristão.  

Leiam os textos com atenção e levantem apontamentos de como 

podemos fazer isto: 

 

Tito 1.15-16 “Todas as coisas são puras para os puros, más nada é 

puro para os corrompidos e descrentes. Antes a sua mente como a 

sua consciência estão contaminadas. Professam conhecer a Deus, 

Quebra-gelo: 

Qual a importância da Igreja 

para você?  

 

ORAÇÃO 5 min 

“no qual todo o edifício é 

ajustado e cresce para tornar-se 

um santuário santo no Senhor”.  

Efésios 2:21 

 

Oremos para que Deus nos 

prepare para Crescer 

 

TEMPO DE CANTAR 10 min 

 

“Que a paz de Cristo seja o juiz 

em seu coração, visto que vocês 

foram chamados para viver em 

paz, como membros de um só 

corpo. E sejam agradecidos”.  

Colossenses 3:15 

Louvemos ao Senhor com 

corações gratos! 

 

TEMPO DE ORAR 25 min 

 

“Se alguém se recusa a ouvir a 

lei, até suas orações serão 

detestáveis”.  Provérbios 28:9 

 

É importante obedecer as leis do 

Senhor. Orem para que Deus 

ajude para esta compreensão e 

compartilhem seus pedidos. 

 

 

 

 

 

 

 

24° ROTEIRO DE PGM 
Seja bem-vindo ao nosso PGM! Esse é um espaço de Crescimento e Comunhão. 

          

Testemunho Cristão e o cuidado com a Igreja 



 

mas negam-no pelas suas obras, sendo abomináveis, desobedientes 

e reprovados para toda a boa obra”. 

Efésios 4:16 “Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxilio de 

todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida 

em que cada parte realiza a sua função”.  

Efésios 5:29-30 “Além do mais, ninguém jamais odiou o seu 

próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo 

faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo”.  

 

 

1. A Saúde da Igreja  passa pelo comportamento de seus 

membros. Segundo Tito, podem ser aprovados ou reprovados. 

Como você tem contribuido para o Crescimento e cuidado de 

nossa “Igreja”? comente.  

2. A desobediência a doutrina Cristã e as autoridades 

constituidas tem sido uma arma de destruição que fere e 

expõe a Igreja do Senhor. O segundo texto diz que o corpo 

ajustado e unido faz creccer. Comente! 

3. Você tem cuidado da igreja como Cristo ensinou? 

 

4. Transformação é uma palavra chave na vida de cada pessoa 

que se identifica como seguidora de Jesus Cristo. Você está 

aberto para que o Espirito Santo mude o que for necessário 

em seu coração? 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

Se envolva: 

 na oração para que 

muitas pessoas sejam 

salvas; 

 na divulgação nas 

redes sociais; 

 54 bolos a não crentes. 

Será um momento 

impar na vida da 

igreja; 

 54 vozes no coral da 

Igreja. Se você desejar 

participar procure o 

MM Felipe e coopere 

com este ministério. 

 Teremos um dia de 

evangelismo no sinal 

em frente a igreja e 

precisamos de doações 

de copos de agua. Se 

puderem levantem essa 

oferta como PGM e 

entreguem na 

secretaria da Igreja. 

 
 

 

 

 

Pr Luciano Cozendey dos Santos 

Pastor Titular 

 

 

 

 

 

 


