“SEGUE-ME: UM CHAMADO PARA MORRER, UM
CHAMADO PARA VIVER”
Multiplique Regional Pernambuco – Petrolina (PE) – 2018
Seguir a Jesus verdadeiramente é estar disposto a uma mudança radical de vida.
Porém, esta é uma grande verdade omitida a muitas pessoas nesse tempo. O
desconhecimento e a insensibilidade têm levado muitas pessoas a viverem uma vida cristã
sem compreenderem verdadeiramente o que é ser um discípulo de Jesus. São vidas
marcadas, não pelo exemplo de Cristo, mas por práticas religiosas que transformam apenas
o exterior. Vidas preciosas que ainda não amadurecerem e, por serem bebês espirituais,
não conseguem gerar novos filhos. Não se multiplicam. Keith Phillips afirma: “Bebês não
podem cuidar de si mesmos nem se alimentar por si mesmos, têm de ser vigiados dia e
noite até que tenham idade para sobreviver”. (PHILLIPS, 2012, p. 31).
Quando nos colocamos nas fileiras do discipulado, estamos dizendo que estamos
dispostos a ouvir o que Jesus diz, a olhar para o que Ele faz e a seguir o Seu exemplo. Em
resposta ao grande amor d’Ele demonstrado na cruz, somos chamados a amá-Lo de todo o
coração e honrá-Lo em todas as nossas atitudes. Por isso, o convite é para recebê-Lo como
“Senhor” e “Salvador” de sua vida. Isso nos leva a pensar que seguir a Jesus é muito mais
que um mero compromisso religioso ou o ingresso em um clube com amigos para
comunhão e lazer. Estamos falando de um processo em que somos chamados, como bem
afirma Stott, para “viver, servir e testemunhar ao mundo” (2010, p.13). Como bem afirma
o meu querido Pr. Diogo Carvalho no seu livro Relacionamento Discipulador:
“Precisamos de um novo despertamento para o discipulado. A falta de exemplificação
do que é e como funciona o discipulado têm sido os principais obstáculos para um
movimento de multiplicação de discípulos em nosso meio”. (CARVALHO, 2015, p. 16).
Como colocar em prática estas verdades espirituais? Como ter em nosso viver diário
as marcas de Cristo? Como sermos discípulos relevante e no dia a dia fazermos a diferença
na vida das pessoas ao nosso redor? Nosso desejo é que nesses dias do nosso Multiplique
Regional Petrolina (PE) tenhamos esta profunda reflexão, e que o Espírito Santo de Deus
nos incomode através da Sua Palavra e nos faça recordar e arder em nossos corações o
grande desejo de sermos parecidos com Jesus.

VOCÊ ACEITA ESTE DESAFIO?

PROGRAMAÇÃO
SEXTA-FEIRA - DIA 21/09
NOITE
18:00 – Recepção dos Congressistas
18:00 – Credenciamento
18:00 – JANTAR (Para os que optaram na Inscrição)
19:30 – Abertura e Boas-Vindas
19:40— Período de Adoração
19:50 – Palavra Denominacional – CBPE/ABS Associação Batista Sertaneja
20:00 – Período de Adoração
20:10 – Momento Missionário – Radical Sertão
20:25 – Período de Adoração
20:35 – 1ª Plenária – Segue-me: Um chamado para morrer,
um chamado para viver – Pr. Cirino Refosco
1ª Plenária - Resgatar o que é verdadeiramente ser discípulo de Jesus é um grande
objetivo para a nossa geração. Jesus foi muito claro aos seus discípulos: - Se alguém
quer vir após Mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-Me.” Mt. 16:24 . Um
novo despertamento para o discipulado é o que o pastor Cirino Refosco estará
ministrando nesta primeira plenária.
21:25 – Avisos Finais e Encerramento

SÁBADO - DIA 22/09
MANHÃ
08:00 – CAFÉ DA MANHÃ (Para os que optaram na Inscrição)
09:00 – Abertura e Boas-Vindas
09:05 – Período de Adoração
09:15 – 2ª Plenária – Uma Igreja de Discípulos - Quem nós somos
em Cristo? – Pr. Rodrigo Lucena
2ª Plenária - Um dos grandes desafios da atualidade é compreendermos que existe uma
diferença muito grande entre ser membro de uma igreja e ser um discípulo de Jesus.
Muitos podem ser seguidores de Jesus, mas ser um discípulo nos leva a um
compromisso muito além de intimidade e senhorio do Mestre em nossas vidas. Tomar a
Cruz e seguir a Jesus é um passo fundamental para que, verdadeiramente, se
compreenda o que é ser discípulo dEle.
10:10 – Intervalo

10:20 – Período de Adoração
10:30 – 1º Painel – A Importância do Discipulado - Jamerson Silva (moderador),
Os pastores Jefferson Dantas, Cirino Refosco e Rodrigo Lucena.
MEMBRO OU DISCÍPULO, O QUE VOCÊ É?
1º Painel - A Importância do Discipulado – Resgatar o verdadeiro sentido da Palavra
discipulado é muito importante. Muito mais do que um programa ou uma literatura, mas
resgatar o estilo de vida de seguir o Mestre é o nosso desafio neste tempo. “A importância
do Discipulado” será o tema do primeiro painel que terá a participação do Jamerson Silva
(moderador), e dos pastores Jefferson Dantas, Cirino Refosco e Rodrigo Lucena.
11:50 – Avisos e Encerramento
12:00 – ALMOÇO (Para os que optaram na Inscrição)

TARDE
14:15 – OFICINAS (1)
* Pequeno Grupo Multiplicador – Rodrigo Lucena
* Aliviando a mochila do Líder – Supervisão Eficaz de PGM – Jefferson Dantas
* Plantando Igrejas Multiplicadoras – Cirino Refosco
* Mobilização Missionária – Jamerson Silva
15:45 – Intervalo
16:00 – OFICINAS (2)
* Pequeno Grupo Multiplicador – Rodrigo Lucena
* Aliviando a mochila do Líder – Supervisão Eficaz de PGM – Jefferson Dantas
* Plantando Igrejas Multiplicadoras – Cirino Refosco
* Mobilização Missionária – Jamerson Silva

NOITE
18:30 – JANTAR (Para os que optaram na Inscrição)
19:30 – Abertura e Período de Adoração
19:45 – Testemunho Multiplique – Jefferson Dantas
19:55 – Período de Adoração
20:00 – Momento Missionário – Missões Nacionais – Jamerson Silva
20:15 – Período de Adoração
20:25 – 3ª Plenária – Santificados na Verdade – Pr Cirino Refosco
3ª Plenária - Os verdadeiros discípulos de Jesus permanecem em Sua Palavra. Jesus
foi claro quando disse: “Se vocês permanecerem na minha palavra, são
verdadeiramente meus discípulos, conhecerão a verdade, e a verdade os libertará.
” João 8: 31 e 32. Nesta plenária o Pr. Cirino Refosco nos desafiará a compreender que
todo o processo discipulador e a formação de uma nova geração de líderes devem ser
baseados nas Escrituras.
21:20 – Avisos Finais e Encerramento

DOMINGO - DIA 23/09
MANHÃ
08:00 – CAFÉ DA MANHÃ (Para os que optaram na Inscrição)
09:00 – Abertura e Boas-Vindas
09:05 – Tempo de Adoração
09:15 – 4ª Plenária – Intercessão – O poder Silencioso no RD – Pr Jefferson Dantas
4ª Plenária - A oração é um dos princípios da visão de Igreja Multiplicadora. Quando
investimos em nosso relacionamento com o Senhor crescemos em Cristo. No entanto,
também crescemos em nossa vida de intercessão. Se queremos ver vidas
transformadas, tudo começa com uma vida de oração eficaz. O Pr. Jefferson Dantas vai
compartilhar conosco a importância da oração intercessora.
10:15 – Tempo de Adoração – Dízimos e Ofertas
10:20 – Momento Missionário – Missões Nacionais
10:30 – 2ª Painel - Bate Papo
2ª Painel - Neste momento os participantes do congresso terão a oportunidade de fazer
perguntas sobre a visão de Igreja Multiplicadora. Os pastores Jefferson Dantas, Rodrigo
Lucena e Cirino Refosco vão responder as perguntas e o seminarista Jamerson Silva vai
conduzir o bate papo.
11:40 – Encerramento

