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

CONEXÃO MISSÕES

A REALIDADE DE MISSÕES MUNDIAIS

Tempo da palavra

(25 minutos)

“Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia
e Samaria, e até os confins da terra”. Atos 1.8 (grifo nosso)
A visão da nossa missão precisa ser global: o de perto e o de longe; o rico e o pobre; o religioso e o não religioso. Se perdermos
esta visão possivelmente não cumpriremos integralmente nossa
missão.
Você já parou para pensar que um dia fomos alcançados por missões mundiais? Porque Deus levantou missionários, moveu os corações dos irmãos para sustentarem financeiramente e em oração
aqueles missionários, o Evangelho chegou até nós. Foi por isso
que ouvimos o Evangelho da salvação, cremos, e fomos salvos!
(Efésios 1.13)
Deus espera que continuemos no mesmo propósito de sermos testemunhas até “os confins da terra”.

Compartilhando
1. O texto é claro e afirma que a obra missionária é um ministério
que o Espírito Santo promove através de vidas transformadas pelo
Evangelho. Esta consciência de que é o Espírito Santo quem
opera através de nós deve ser uma realidade em nossas vidas
como servos de Deus. Qual a importância da obra de missões
mundiais na sua vida?
2. O texto diz que devemos “ser uma testemunha”, “afirmar aquilo que vimos, ouvimos ou experimentamos”, etc. Esta é a condição daqueles que se tornaram pela fé “filhos de Deus”. Devemos
testemunhar o que Deus fez por nós. O que você tem feito para
que a obra de missões mundiais cresça?
3. Jesus mostrou aos discípulos que não era possível limitar o Evangelho à Judéia (aqui) ou Samaria (perto), mas que era preciso alcançar os “confins da terra”. A missão da Igreja é global. Não tem
limitações geográficas e, consequentemente, raciais, culturais,
religiosas, políticas ou econômicas. Como você pode se
comprometer mais com a obra de missões mundiais?

Tempo de Orar
• Ore para que cada vez mais pessoas atendam ao chamado do
Espírito Santo para a obra de missões mundiais.
• Ore para que Deus lhe ajude a ser um participante efetivo da obra
missionária.
• Ore dizendo para o Senhor que a partir de hoje você vai se
comprometer ainda mais com a obra de missões mundiais.
• Ore pelos pedidos dos irmãos.

Compartilhar com as Crianças
1. Você sabia que neste momento existem missionários
espalhados por todo o mundo falando do amor de Deus? Eles
fazem isto porque muitas pessoas ainda não ouviram falar de
Jesus. Você acha isto importante? Por quê?
2. No mundo existem muitas culturas diferentes e por não conhecerem o amor de Jesus fazem coisas muito erradas. Você
sabia que os missionários correm perigo em muitos lugares? O
que você acha que nós podemos fazer para ajudá-los?
3. Que tal fazer agora um momento de oração pelos missionários que estão pelo mundo falando de Jesus? Ore também
para que Deus te use para falar do Seu amor aos seus amigos.

