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Seja bem-vindo ao nosso PGM!
Esse é um espaço de crescimento e comunhão.

IBB 60 anos:
Uma Igreja
Missional
Por Edemilson Vieira

COMEÇANDO NOSSO ENCONTRO (10 min)
Estamos na última semana de comemorações do aniversário
dos 60 anos de organização da IBB. Nosso PGM está sendo
desafiado a participar dos cultos que teremos durante todas
as noites desta semana. Viver este momento como Igreja é
motivo de gratidão ao Senhor. Vamos iniciar nosso encontro
com um momento de oração de gratidão pelos 60 anos da
nossa igreja, bem como, vamos louvar a Deus pela família que
nos recebe e pelos convidados.
TEMPO DE LOUVOR (10 MIN)
No Salmo 106.1-2 vemos um grito de gratidão: “Aleluia! Deem
graças ao Senhor porque ele é bom; o seu amor dura para
sempre. Quem poderá descrever os feitos poderosos do
Senhor, ou declarar todo o louvor que lhe é devido?”
Como família IBB, acolhendo nossos convidados, vamos erguer
nossa voz e expressar louvor e gratidão ao Senhor.
Igreja Batista do Bacacheri
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TEMPO DA PALAVRA (25 min)
Texto Bíblico: Atos 11.19-24
19
“Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição
desencadeada com a morte de Estevão chegaram até a Fenícia,
Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus.
20
Alguns deles, todavia, cipriotas e cireneus, foram a Antioquia e
começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas
novas a respeito do Senhor Jesus. 21A mão do Senhor estava com
eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor.
22
Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em
Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. 23Este, ali
chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a
permanecerem fiéis ao Senhor, de todo o coração. 24Ele era um
homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé; e muitas pessoas
foram acrescentadas ao Senhor.”
O texto bíblico acima descreve um momento da igreja primitiva
que estava experimentando o que é ser uma igreja missional. O
texto relata que, diante de um tempo de perseguição, houve a
dispersão dos cristãos em Cristo que resultou na propagação do
Evangelho de Cristo para outros povos.
A igreja de Jerusalém, ao tomar conhecimento do trabalho
missionário da igreja de Antioquia, enviou Barnabé para apoiar
no processo de evangelização, entendendo o propósito da igreja
neste mundo.
Faz parte da IBB ser uma igreja missional, que através do
relacionamento discipulador, tem intencionalmente apresentado
o amor de Cristo as pessoas, sociedades e povos.

Igreja Batista do Bacacheri

Compartilhando
1. No versículo 20 do texto que lemos, observamos que alguns
membros da igreja perseguida quebraram paradigmas ao
compartilhar as Boas Novas do Senhor Jesus a outros povos
(Gregos). Como é seu relacionamento com pessoas não
crentes? Como você compartilha as evidências do Poder de
Deus em seus relacionamentos fora do núcleo cristão?
2. O texto destaca que a igreja de Jerusalém, ao tomar
conhecimento da necessidade de alcançar um povo que
estava morrendo sem conhecer as Boas Novas de Cristo, agiu
intencionalmente no apoio, enviando Barnabé para ajudar no
processo de Evangelização. Por sermos uma igreja missional,
como podemos abençoar e apoiar os vocacionados e
missionários que foram separados por Deus para uma missão
específica? Como nosso PGM pode ser mais intencional no
processo de apoio à adoção missionária?
3. No versículo 23, identificamos que quando Barnabé chegou
a Antioquia, ele viu a graça de Deus e ficou alegre com o
testemunho daqueles irmãos. Sermos uma igreja missional nos
desafia cada dia mais a termos um testemunho eficiente que
reflita a graça de Deus. Nos dias atuais, o que significa ser
um cristão autêntico e quais são os principais desafios que
enfrentamos para evangelizar nesta sociedade que tem sido
exposta a tantos maus exemplos de cristãos?
Como IBB, ao completarmos 60 anos de história, é facilmente
perceptível o “DNA” missional, pois investir em missões tem
sido uma prioridade e uma alegria para nós. Que Deus nos
abençoe a continuarmos avançando com senso de missão e
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que pessoas continuem sendo alcançadas pelo amor de Deus
através de nossos testemunhos e a partir da intencionalidade
no investimento missionário em uma sociedade cada vez mais
carente da luz de Cristo.

TEMPO DE ORAR | RD (25 min)
•
•
•
•

Vamos investir tempo compartilhando nossos motivos de
gratidão e pedidos diante de Deus;
Vamos orar pelos pedidos uns dos outros;
Oremos pelos nossos missionários com gratidão à visão
missional da IBB;
Oremos pelas pessoas que você estará convidando para
estarem conosco no próximo encontro de PGM;

