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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)  

Marcos 3.1-5 1”Noutra ocasião ele entrou na sinagoga, e estava 

ali um homem com uma das mãos atrofiada. 2Alguns deles 

estavam procurando um motivo para acusar Jesus; por isso o 

observavam atentamente, para ver se ele iria curá-lo no sábado. 

3Jesus disse ao homem da mão atrofiada: “Levante-se e venha 

para o meio”. 4Depois Jesus lhes perguntou: “O que é permitido 

fazer no sábado: o bem ou o mal, salvar a vida ou matar?” Mas 

eles permaneceram em silêncio. 5Irado, olhou para os que 

estavam à sua volta e, profundamente entristecido por causa do 

coração endurecido deles, disse ao homem: “Estenda a mão”. 

Ele a estendeu, e ela foi restaurada.” 

 

Compartilhar: 

 

O assunto de cura preencheu boa parte do ministério do Senhor 

Jesus e também dos seus discípulos e consequentemente dos 

Evangelhos. A Bíblia dedica passagens inteiras que citam as 

multidões que receberam cura física, emocional e espiritual. 

Nesse texto de Marcos vemos um homem que foi desafiado por 

Jesus:  ele teve que se expor, porque Jesus o mandou levantar e 

ir para o meio, onde todos podiam vê-lo; depois ele foi 

desafiado a estender a sua mão e o resultado da sua exposição e 

obediência a Jesus foi a sua cura. Que encontro maravilhoso! 

Esse é o amor que transforma: quando nos encontramos com 

Jesus, nossa vida não pode ficar do mesmo jeito. Ele  nos traz 

cura, restauração, renovo. Ele cura enfermidades físicas, 

emocionais e espirituais. A  Sua obra é completa. Aleluia! 

1° ORAÇÃO (5min) 

Começe pedindo a Deus que abençoe a 

casa que está recebendo o PGM 

2° TEMPO DE CANTAR 

(10min) 

Vamos adorar ao nosso Deus com 

nossos louvores. Nosso Deus é o 

Senhor da história, NEle podemos 

confiar: “...Creio que Tu és a cura. 

Creio que és tudo para mim. Creio que 

Tu és a vida. Creio que não há outro 

igual a Ti. Jesus, eu pre;:ciso de Ti...”  

 

 

 

Pensando a Multiplicação: 

 

Você tem experimentado as bênçãos 

de Deus em sua vida? Você tem 

Multiplicado as bênçãos, estendendo o 

amor de Deus às pessoas que estão em 

seu círculo de relacionamento? Você 

tem  Deixado o Senhor te usar como 

canal de bênção? 

 

2° ROTEIRO / PGM / IGREJA BATISTA CENTRAL EM RESENDE 
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1. O encontro de Jesus com o homem da mão atrofiada 

se deu na sinagoga, diante de muitas pessoas. O homem 

teve sua enfermidade exposta diante de todos os 

presentes. Como você se sente quando suas limitações 

são expostas perante outras pessoas? 

2. Interessante observar nesse texto que muitas pessoas 

acreditavam que Cristo podia curar, porém estavam tão 

cegas pelas tradições que não conseguiram perceber o 

tamanho do milagre diante dos seus olhos. Como as 

tradições religiosas podem impedir uma pessoa de 

experimentar ou enxergar o agir de Deus? 

3. A incredulidade tem impedido muitas pessoas de 

receberem e desfrutarem da restauração que só Cristo 

Jesus pode dar. Compartilhe com o grupo como está a 

sua Fé em Jesus. Você gostaria de fazer uma oração 

declarando sua fé em Jesus? 

 

 

5° TEMPO DE IGREJA 

O desafio como igreja para 2017 será “Amando 

intencionalmente com o amor de Jesus”  

Ore pelas metas estabelecidas 

 

NÃO ESQUEÇA A VISÃO DE IGREJA 

MULTIPLICADORA 

Em um movimento de retorno aos princípios do Novo 

Testamento, a Igreja Multiplicadora é uma visão de 

desenvolver a multiplicação intencional de discípulos 

baseada em 5 princípios bíblicos para crescimento: 

oração, evangelização discipuladora, plantação de 

igrejas, formação de líderes e compaixão e graça. 

Esses princípios, desenvolvidos com base nos 

Relacionamentos Discipuladores – RD (vida na vida) e 

impulsionados pelos Pequenos Grupos Multiplicadores 

(PGMs), resgatam o foco principal da Igreja de Cristo, 

que é investir em vidas, obedecendo a Grande Comissão 

de Cristo em nossa “Jerusalém” e até aos confins da 

Terra! 

 

 

 

 

 

3° TEMPO DE ORAR (25min) 

 
Vamos investir tempo em oração, pois 

certamente existem muitas necessidades. 

A oração é o melhor caminho para a 

solução dos problemas e das 

dificuldades de todos aqueles que creem 

em Cristo Jesus. 

Motivos de Oração: “Ele mesmo levou 

em seu corpo os nossos pecados sobre o 

madeiro, a fim de que morrêssemos para 

os pecados e vivêssemos para a justiça; 

por suas feridas vocês foram curados”. 1 

Pe 2.24  

•Caso haja alguém enfermo no grupo ou 

algum familiar passando por 

enfermidade, esse é o momento para 

interceder por essas pessoas, em nome 

de Jesus.  

•Ore por pessoas que você conhece e 

que necessitam da intervenção de Deus 

em suas vidas (seja necessidade de cura 

física, cura emocional ou espiritual). 

Orem em nome de Jesus, porque Ele 

pode curar. 

 6° TEMPO DA 

MULTIPLICAÇÃO (10min) 

1° FESTA DA MULTIPLICAÇÃO 

26 de março no culto da noite 
Se envolva para que o seu pgm vivencie esse 

momento. 

Lembre-se: CONVIDAR PESSOAS PARA O 

SEU PEQUENO GRUPO É IMPORTANTE 

PARA A MULTIPLICAÇÃO. 

Ore para que Deus prepare os corações dessas 

pessoas 

 

 

 

 


