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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)  

A igreja do Senhor Jesus tem tido o privilégio de anunciar 

sobre o Reino de Deus em todos os lugares. Seja em nossa 

casa e vizinhança, em nosso trabalho e em tantos outros 

lugares que frequentamos anunciar Cristo é um grande 

privilégio e também um compromisso que temos com a 

Palavra, que nos ordena e também nos ensina sobre fazer 

discípulos. Todo cristão deve ser um missionário que 

testemunha do amor de Deus.  

Deus chama alguns para uma obra específica que envolve 

deixar sua família, sua terra natal, o convívio com seus 

amigos e partir para levar a mensagens a lugares distantes. 

Como igreja, é nossa responsabilidade sustentar esses 

servos garantindo que eles tenham o recurso necessário 

para que não sejam impedidos de exercer seu precioso 

trabalho de evangelização. Você é peça chave para que a 

obra missionária flua tanto ao seu redor como também em 

terras distantes. 

 

 

1° ORAÇÃO (5min) 

Inicie a reunião orando em favor 

dos missionários que são 

sustentados pela IBCR.  

Pr Antônio (boston), Pr Fábio 

(roma), Noêmia (moçambique) 

Marciel (Cristolândia  rio) 

2° TEMPO DE CANTAR 

(10min) 

O Espírito Santo é quem pode nos 

ajudar a prestar um louvor genuíno. 

Deixe que Ele conduza esse tempo 

de cânticos. Ore e peça que Deus 

conduza seu coração na adoração. 

3° TEMPO DE ORAR 

(25min) 

O que tem te impedido de levar a 

palavra de Deus, indo, orando ou 

contribuindo? 

Ore por isso! 

 

 

4° ROTEIRO / PGM / IGREJA BATISTA CENTRAL EM RESENDE 

                                                                                             

 

 

Eu sou um missionário 

Pr Luciano Cozendey dos Santos 

Pastor Titular 



Mateus 19.29 E todos os que tiverem deixado casas, 

irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, ou campos, por minha 

causa, receberão cem vezes mais, e herdarão a vida 

eterna. 

Lucas 9.1-6 1 “Reunindo os Doze, Jesus deu-lhes 

poder e autoridade para expulsar todos os demônios e 

curar doenças, 2e os enviou a pregar o Reino de Deus 

e a curar os enfermos. 3E disse-lhes: “Não levem 

nada pelo caminho: nem bordão, nem saco de 

viagem, nem pão, nem dinheiro, nem túnica extra. 

4Na casa em que vocês entrarem, fiquem ali até 

partirem. 5Se não os receberem, sacudam a poeira 

dos seus pés quando saírem daquela cidade, como 

testemunho contra eles”. 6 Então, eles saíram e foram 

pelos povoados, pregando o evangelho e fazendo 

curas por toda parte”. 

 

Compartilhando  

1.  O que significa missões para você e como você 

compreende o texto de Mateus 19.29? 

2. De que forma você tem se envolvido com a obra 

missionária no Brasil e no mundo? 

3. Você se sente capacitado para expulsar demônios, 

orar por enfermos, pregar o Reino de Deus? Você 

acredita que este direcionamento dado por Jesus aos 

discípulos é também para você? 

4. Compartilhe com o grupo sobre um missionário 

que você conhece. Onde ele está servindo e quais são 

os desafios que ele tem no campo missionário? 

5. Vamos separar um tempo para orar pelos 

missionários que estão longe de sua terra e família. 

 

7°TEMPO DE OFERTAR (5 min) 

Você cumpriu com o compromisso missionário da 

igreja em levar uma oferta especial para missões 

nacionais? Se não conseguiu ainda há tempo para 

participar. Deixe sua oferta no próximo culto na 

igreja. 

 

5° TEMPO DE IGREJA 

 

   O PGM não subistitui a Escola 

biblica dominical. Faça parte desse 

tempo precioso aos domingos pela 

manhã. 

   Ore para que Deus abençoe o 

congresso dos jovens e adolescentes 

essa semana. 

 

 

 6° TEMPO DA 

MULTIPLICAÇÃO (10min) 

 

 

  Pegue seu cartão alvo de oração agora e 

ore pelas pessoas que Deus tem colocado 

em seu coração para convidar para o PGM. 

Lembre-se: CONVIDAR PESSOAS PARA O 

SEU PEQUENO GRUPO É IMPORTANTE 

PARA A MULTIPLICAÇÃO 

 

 

 

 

 

 


