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

Vivendo o chamado
integralmente
Por Eduardo Arantes

COMEÇANDO NOSSO ENCONTRO (5 min)
Em Atos 2. 46 e 5. 42, vemos que viver em comunidade e
mutualidade eram características muito fortes da igreja do
primeiro século. Como PGM, somos desafiados a retornar às
práticas do cuidado, do ensino e da comunhão nos lares.
Vamos começar nosso encontro orando em gratidão a Deus
pelo privilégio de fazer parte de uma família de fé, onde o amor
de Jesus é pregado e vivido. Oremos também pela família que
nos recebe e por nossos visitantes.
TEMPO DE LOUVOR (10 min)
“Venham! Cantemos ao Senhor com alegria! Aclamemos a
Rocha da nossa salvação. Vamos a presença dele com ações
de graça; vamos aclamá-lo com cânticos de louvor.” (Salmo
95. 1-2).
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“Aclamem o Senhor todos os habitantes da terra! Louvem-no
com cânticos de alegria e ao som de música!” (Salmo 98. 4).
Adorar é se curvar em contemplação diante do objeto adorado.
Em outras palavras, é prostrar-se diante de Deus em meditação
e reflexão. Portanto, façamos deste tempo um momento de
entrega, gratidão e exaltação ao único que é digno.

TEMPO DA PALAVRA (25 min).
Texto bíblico: Atos 18. 1–5.
1
”Depois disso Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto.
2
Ali, encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que
havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher,
pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de
Roma. Paulo foi vê-los e, 3uma vez que tinham a mesma profissão,
ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de
tendas. 4Todos os sábados ele debatia na sinagoga, e convencia
judeus e gregos. 5Depois que Silas e Timóteo chegaram da
Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação,
testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo.”
No texto lido (v. 3) vemos que Paulo tinha uma profissão e que
em sua chegada na cidade de Corinto, a exerceu regularmente
durante algum tempo, a fim de garantir seu sustento. Mas sua
atividade profissional em momento algum o desviou de seu
propósito naquela localidade (v. 4), tão pouco o impediu de
avançar na pregação do Evangelho. Ou seja, Paulo exerceu o
ministério até a chegada de Silas e Timóteo em Corinto (v. 5),
mas esta “parcialidade” se refere somente a tempo, mas não a
intensidade e intencionalidade.
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COMPARTILHANDO:
1. Você tem visto seu local de trabalho e sua profissão como
oportunidades dadas por Deus para seu sustento e para o
cumprimento da Grande Comissão (Mateus 28. 16 – 20)? Ou
suas atividades profissionais se limitam a “ganhar dinheiro” e
cumprir uma agenda?
2. Fazer tendas não era uma atividade simples e nem leve, visto
que o material utilizado nesta tecelagem eram pele e couro de
animais. Mas o desgaste ocasionado pelo ofício não impedia
Paulo de cumprir o seu chamado primordial, que era pregar o
Evangelho. Compartilhe com o grupo como você tem feito para
organizar sua agenda de modo que sua atividade profissional
não se torne um empecilho para a leitura da Palavra, oração, e
fazer discípulos.
3. No versículo 5 vemos que somente após a chegada de Silas e
Timóteo, Paulo passou a se dedicar exclusivamente à pregação.
Ou seja, houve um tempo de espera, ajustes e confirmações até
o momento da decisão. Desta forma, ao olharmos para Paulo
podemos entender que é possível desenvolver um ministério de
forma parcial ou integral. Lembre-se que ambos são importantes,
e que o fator principal não é tempo, mas sim intencionalidade.
Compartilhe como e onde você tem servido em nossa igreja?
4. Compartilhe com o PGM uma área ou ministério onde você
entende que poderá servir e o que tem te impedido de fazê-lo.
Será que esse não é o momento de reavaliar seu chamado?
TEMPO DE ORAR (RD) (25 min)
“Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as
juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em
que cada parte realiza a sua função.” Efésios 4. 16.
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Vamos orar para que Deus nos use como resposta a aqueles
que não o conhecem;
Oremos também para que o Espírito Santo nos encoraje e
nos mostre onde ser parte atuante no Corpo de Cristo;
Vamos orar pelos vocacionados (pastores, obreiros, ministros
e missionários) de nossa igreja, e para que Deus levante mais
trabalhadores para a seara;
Também vamos orar pela multiplicação de nosso PGM e pelos
pedidos uns dos outros;

