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

Por Robson Valentin

CONEXÃO MISSÕES - VOCAÇÃO

Eu, minha família e meu PGM na obra
missionária.
Tempo da palavra

(25 minutos)

Leia neste momento com o seu PGM a passagem
completa de Isaías 6.1-8
“Então ouvi a voz do Senhor a perguntar: Quem vou
enviar? Quem irá por nós? Eu respondi: Aqui estou
eu! Envia-me a mim.” Isaías 6.8
Logo depois da morte do Rei Uzias, após 52 anos
de reinado, houve um tempo de instabilidade e incertezas que precedeu a uma grande crise em Judá.
Neste momento o jovem Isaías foi ao templo para
orar e buscar em Deus a solução para suas aflições.
Durante o tempo em que estava no templo ele teve
uma visão, conforme pudemos ler no texto.
O texto nos leva a refletir sobre a nossa natureza
humana e frágil que não controla seu destino, em
contraste com o Deus todo poderoso e santo que
controla todo o universo. Esse encontro mudou a
vida de Isaías.

Compartilhando
1. Neste encontro maravilhoso com Deus, Isaías toma
consciência de quem ele é: “Ai de mim! Estou perdido! Pois sou um homem de lábios impuros e vivo
no meio de um povo de lábios impuros; os meus
olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos!” Isaías
6.5. Diante do contraste entre o santo e o impuro
ele reconhece seu pecado, mas imediatamente Deus
lhe traz o perdão e a purificação. Compartilhe como
tem sido seus encontros com Deus para oração e
sobre como tem sido ser confrontado com a Sua
santidade e glória.
2 . Após ter sido purificado e perdoado Isaías ouviu a voz de Deus perguntando: “Quem vou enviar? Quem irá por nós?” Isaías 6.8. Mesmo sabendo de suas limitações, mas crendo no poder do
perdão de Deus, Isaías responde ao pedido. De
que forma você tem reagido diante dos pedidos
de Deus sobre sermos enviados por Ele?
3. “Aqui estou eu! Envia-me a mim.” Isaías 6.8. A
resposta de Isaías neste texto ecoa ainda hoje no
coração de muitos e serve de exemplo para todos os cristãos. Podemos responder ao chamado de Deus de diversas maneiras. Como você, sua
família e seu PGM têm respondido ao chamado
missionário que Deus tem proposto?

Tempo de Orar
• Ore pedindo a Deus que nos capacite para o chamado
missionário e nos mostre o Seu plano para nossa família
e nosso PGM.
• Ore pelos missionários que enviamos como igreja, especialmente pelo seu sustento e proteção neste tempo
de lutas.
• Compartilhe seus pedidos e orem uns pelos outros.

Compartilhar com as Crianças
1. Há muito tempo atrás, Deus perguntou a um jovem
se ele sabia de alguém disposto a falar Dele e de
Sua vontade. Será que até hoje Deus ainda procura
quem queira fazer isto?
2. Como você pode fazer o que Isaías fez mesmo
sendo criança?
3. Que tal fazer agora um momento de oração pelos
missionários que estão pelo mundo falando de Jesus
e também para que Deus possa te usar pra falar do
Seu amor aos seus amigos?

