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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: Romanos 5.6-8 6 De fato, no devido tempo, 

quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. 7 

Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, 

embora pelo homem bom talvez alguém ainda tenha 

coragem de morre. 8 Mas Deus demonstra seu amor por 

nós: Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos 

pecadores 

 

Compartilhar: 

 

 

1. Muitas vezes usamos a expressão “vou fazer esse 

sacrifício por você...” para mostrar para alguém que 

estamos fazendo um esforço para atender à sua 

necessidade. Muitas vezes em nossos relacionamentos 

precisamos fazer sacrifícios.  Comente o que você entende 

por amor sacrificial e como podemos desenvolvê-lo de 

forma prática. 

 

 

2. Nesse momento de vida que você está, existe 

alguma situação que esteja gerando algum tipo de 

sofrimento, seja físico, emocional ou espiritual? 

Compartilhe com o grupo. 

 

1° ORAÇÃO (5min) 

Desenvolver uma atitude 

intencional de amor tem sido a 

tônica de nossos encontros . e hoje 

vamos aprender um pouco mais 

sobre como podemos investir ainda 

mais nos nossos relacionamentos e 

de maneira sacrificial. Vamos orar 

agora, pedindo a bênção de Deus 

sobre nossas vidas, sobre nosso 

encontro e principalmente sobre a 

família que nos recebe. 

 

2° TEMPO DE CANTAR 

(10min) 

“Cantarei teu amor pra sempre...” 

Esse é um cântico bem conhecido 

que expressa a grandiosidade do 

amor de Deus por nós. Vamos 

juntos louvar a esse maravilhoso 

Deus. 

 

 

8° ROTEIRO / PGM / IGREJA BATISTA CENTRAL EM RESENDE 

                                                                                             

 

 
O Amor é sacrificial 

Pr Luciano Cozendey dos Santos 

Pastor Titular 



3. O texto de Romanos que lemos, nos fala da 

grande demonstração de amor de Deus por nós. Ele nos 

amou mesmo quando não merecíamos. De acordo com o 

texto, qual foi essa grande demonstração? Como esse 

amor de Deus tem influenciado você a também vivenciar 

um amor sacrificial pelo próximo? 

 

 

No próximo domingo celebramos a Páscoa, um tempo de 

reflexão sobre a morte e a ressurreição de Jesus. Esse 

extraordinário gesto de amor que impactou toda a 

humanidade. Não deixe de aproveitar este tempo para 

renovar seu compromisso com Jesus. Se você ainda não 

entregou sua vida a Ele, faça isso agora mesmo. Repita 

conosco esta oração: 

 

“Senhor Jesus, hoje eu reconheço o Teu grande amor 

demonstrado na cruz do calvário. Teu sacrifício me 

proporcionou a oportunidade de experimentar uma nova 

vida. Reconheço diante de Ti que sou pecador e que 

necessito do Teu perdão. Reconheço a Ti, Jesus, como 

meu Senhor e Salvador e o convido para viver em mim. 

Em Teu nome que eu oro. Amém!” 
 

5° TEMPO DE IGREJA 

O desafio como igreja para 2017 será “Amando 

intencionalmente com o amor de Jesus”  

O Pastor Luciano estará viajando para a CBB na 2° feira 

orem por sua viagem. 

 

 
 

 
 

3° TEMPO DE ORAR (25min) 

 
“Como vocês querem que os outros lhes 

façam, façam também vocês a eles.” 

(Lucas 6.31) 

Uma das notícias que alegram nosso 

coração é saber que há pessoas orando e 

intercedendo por nós. Vamos agora, 

nesse tempo especial, compartilhar 

nossos pedidos e orar reciprocamente 

uns pelos outros.  

6° TEMPO DA MULTIPLICAÇÃO 

(10min) 

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 

 

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! 

 


