7ª.VIGILIA NACIONAL
19 DE NOVEMBRO / SEXTA / 20H

SOMOS FAMÍLIA
que Ama o Próximo

Tema central: Somos família
que ama o próximo
1. No dia 19/11/2021, teremos a 7ª Vigília Nacional
2. Em março, nossa oração foi: Somos Família
•
•
•
•
•

que pratica uma espiritualidade saudável
que evangeliza
que discipula
que doa
de discípulos de Cristo

3. Em julho, nossa oração foi: Somos Família que Ora o Pai
Nosso
4. A ideia é valorizar o “Somos Família”, que lembra o Corpo
de Cristo e nossa principal missão: amar o próximo.

INFORMAÇÕES

Informações
1. Qual o tema? R: Somos Família que Ama o Próximo.
2. Duração? Será definido pelas lideranças da Igreja; máximo três horas
3. Local? R: Nas igrejas, na modalidade presencial, podendo ser virtual se
as orientações das autoridades da área da saúde recomendarem.
4. Qual o objetivo? R: Conscientizar os irmãos de que somos uma família
de discípulos de Jesus Cristo, onde o que nos une é o amor ao próximo.
5. Vai ter Live? R: Sim, às 20h vai ter uma Live de 19´, podendo ser
incluída na Liturgia na igreja.
6. Tem que ser feita no dia 19/11? É o recomendado que seja, pois a data
foi marcada com antecedência, mas a Igreja pode fazer em outra data,
desde que seja próxima.

Informações (2)
6. E o horário? R: É definido pela Igreja, mas a previsão é que inicie às 20h (horário
Brasília).
7. Como será a liturgia? R: Será composta de uma mensagem central feita pela igreja,
por três estações de oração, intercaladas por louvor e pela Live de 19´da IPIB.
8. Como será a primeira estação? R: Vamos orar por mais do amor de Cristo em nós e
por mais envolvimento nas ações de amor ao próximo.
9. E na segunda estação? R: Vamos orar por recursos para os diferentes movimentos de
amor: evangelização, discipulado, diaconia e cidadania.
10. E na terceira estação? R: Vamos clamar para que Deus nos ensine a trabalhar como
Corpo de Cristo.
11. Pode reunir igrejas? R: Pode sim, principalmente aquelas que estão na mesma cidade
ou em regiões próximas.

Liturgia Sugerida

Liturgia sugerida
1.

LOUVOR E GRATIDÃO (5´)

2.

ABERTURA (10´) e/ou Live da IPIB (19´)

3.

ORAÇÃO INICIAL (5´)

4.

MENSAGEM: AS TRES ESTAÇÕES DO AMOR AO PROXIMO (15´)

5.

PRIMEIRA ESTAÇÃO: Mais de Cristo em nós para poder amar mais (10´)

6.

LOUVOR (Canto) – 5´

7.

SEGUNDA ESTAÇÃO: Mais projetos e recursos para poder amar mais (10´)

8.

LOUVOR (Canto) (5´)

9.

TERCEIRA ESTAÇÃO: Mais do Corpo de Cristo para poder amar mais (10´)

10. LOUVOR (Canto) (5)
11. MENSAGEM DE ENCERRAMENTO E BENÇÃO (10´)

Total - 90´

A mensagem

Mensagem: as três estações do
amor ao próximo
A mensagem da Igreja trabalha as três estações:

1. Mais de Cristo em nós para poder amar mais
2. Mais projetos e recursos para poder amar mais
3. Mais do Corpo de Cristo para poder amar mais

Pelo que Orar?

1ª. Estação:
Mais de Cristo em Nós
para poder amar mais

1ª Estação: Orações

• Orar por mais reverencia e humildade diante do Senhor
Jesus Cristo
• Oro por mais conhecimento da Vontade de Cristo para
os seus discípulos
• Oro por mais conhecimento do amor de Cristo
• Oro por mais do amor de Cristo em nós
• Oro para que eu tenha coragem de criar, propor, liderar
ou participar de projetos de amor ao próximo.

1ª. Estação: Versículos
🔹 Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de
todo o vosso coração. Jeremias 29.13
🔹 Pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o
poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Filipenses
2.13

🔹 Todavia, se cumprirdes, conforme a Escritura, a lei real:
Amarás a teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Tiago
2.8

🔹 Eu lhes digo a verdade: o que vocês ligarem na terra terá
sido ligado no céu, e o que desligarem na terra terá sido
desligado no céu Mateus 18.18

2ª. Estação:
Mais projetos e recursos
para poder amar mais

2ª Estação: Orações
Oro pelos projetos de
• evangelização que busquem levar o próximo a conhecer e
aceitar Cristo Jesus como Senhor e Salvador.
•

educação e discipulado, que promovam o crescimento
espiritual de nossos irmãos mais próximos.

•

ação social e de diaconia que buscam atender os
próximos mais necessitados.

•

cidadania em favor do meu bairro, do bairro onde está a
minha igreja, da cidade que moro e da minha região

2ª Estação: versículos
🔹 Fazer discípulos de todas as nações e ensinar a guardar
ordenanças. Mateus 28.18-20
🔹 Ir por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda criatura.
Marcos 16.15-20
🔹 Testemunhar, pregar o arrependimento e a remissão dos
pecados. Lucas 24.44-48
🔹 Testemunhar por toda a terra. Atos 1.8-10
🔹 E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de
ensinar, e de anunciar a Jesus Cristo. Atos 5.42
🔹 Estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa
que pedir que expliquem a esperança que vocês têm. 1 Pedro
3.15 NTLH

2ª Estação: Exemplos de Projetos

Discipulado

Cidadania

• Gincana, torneios, caça ao tesouro
sobre a Bíblia
• Curso intermediário sobre teologia
(nível 2º grau)
• DR10 – 10 encontros via web sobre
temas bíblicos relevantes
• Grupos externos de oração (GEO)
• PAPO ABC: Água, Bíblia e Cafezinho
• Implantação de células

• Voluntariado: semana da saúde, lixo
reciclável, restauração de praças.
• Ocupação: Em parceria com
empresas, preparar pessoas para
conseguir empregos (currículo, como
participar de entrevistas, onde
procurar empregos).
• Demandas na comunidade: posto de
saúde, escola, calçadas, arborização,
transporte, abastecimento de água,
rede de esgoto.

2ª Estação: Exemplos de Projetos
Ação Social e Diaconia

Evangelização

•
•
•
•
•

• Palestras em escolas

Atuação com idosos
Atuação com crianças carentes
Fornecimento de cestas básicas
Atividades esportivas
Aulas (inglês, informática, esportes)

• Implantação de células
• Grupos de oração em empresas
Publicas/Privadas
• Grupos de oração na comunidade
• Plantação de igreja/congregação

• Campanha +1

3ª. Estação:
Mais do Corpo de Cristo
para poder amar mais

3ª Estação
Oro para que eu aprenda a trabalhar como Corpo de
Cristo, em harmonia com os irmãos da minha igreja.

🔹 Apascentar as suas ovelhas e cordeiros. João 21.15-17
🔹 Também lhes digo que, se dois de vocês concordarem
aqui na terra a respeito de qualquer coisa que pedirem, meu
Pai, no céu, os atenderá. Mateus 18.19
🔹 Pois, onde dois ou três se reúnem em meu nome, eu estou
no meio deles. Mateus 18.20
🔹 E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação,
façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a
Deus Pai. Colossenses 3.17

