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

CONEXÃO MISSÕES

COMPARTILHANDO CRISTO COM OS DISTANTES
Tempo da palavra (25 minutos)
Em 1984, toda a minha família se mudou de Seropédica, interior
do Estado do Rio de Janeiro, para Curitiba. Uma distância de cerca
de 800 km separou-me de meus parentes, vizinhos, amigos, com
os quais convivi toda a minha infância, e da minha igreja: a Primeira Igreja Batista (PIB) de Seropédica. No início, foi uma experiência muito difícil e, aos poucos, fui me acostumando e aprendendo a amar esta cidade, da mesma forma que minha cidade natal.
Na época da mudança, a ligação telefônica era muito cara e falávamos esporadicamente com nossos queridos lá do Rio de Janeiro. A saudade era muito grande e a frequência de nossos contatos era pequena. Hoje, por mais difícil que seja morar há décadas
longe dessas pessoas que amo, existe uma relação muito intensa
e frequente entre nós em função da tecnologia e das tantas ferramentas de comunicação que temos disponíveis. Tenho tido a
oportunidade de aconselhar e de compartilhar a minha fé em Jesus, mesmo à distância, com várias pessoas na minha terra natal,
em outros lugares no Brasil e também no exterior.
Você tem alguma experiência como esta? Vamos iniciar nosso encontro compartilhando sobre familiares e amigos que temos e estão distantes geograficamente.
Leia Colossenses 1.1-4
“Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão
Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos: A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor
Jesus Cristo. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor
Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da
fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor por todos os santos.”

Compartilhando
1. A Bíblia, no Novo Testamento, tem muitas cartas que foram escritas para uma pessoa ou para um grupo de cristãos que se reunia em determinada cidade. Paulo, em especial, escreveu a maioria
destas cartas. O que você percebe neste texto de Colossenses e
como seria o ministério de Paulo se fosse em nossos dias? Como
Paulo lideraria as igrejas e irmãos que cuidava?
2. O contato de Paulo era através das cartas, onde nas quais testemunhava, capacitava e exortava os cristãos, proporcionando crescimento a muitos. A distância não o impediu de discipular através
das cartas. Você já teve a experiência de ensinar, aconselhar e falar de Cristo usando o telefone, Whatsapp, Skype ou Zoom? Compartilhe como foi.
3. Você tem algum parente ou amigo que mora longe de você e
que poderia ser muito abençoado se, intencionalmente, você investisse um tempo semanal para discipulá-lo? Como isso poderia
acontecer?

Tempo de Orar
• Ore pedindo que Deus nos ajude a abençoar vidas através da internet.
• Ore pelo momento que vivemos na pandemia em nossa região.
• Ore pelos pedidos dos irmãos do seu PGM.

Compartilhar com as Crianças
1. Antigamente não existiam telefones nem internet. As pessoas,
para falar com quem morava longe, precisavam escrever cartas no
papel e enviar pelo correio ou por alguém que estava indo viajar
para aquele lugar. Você já escreveu uma carta? Para quem foi, o
que você escreveu ?
2. O apóstolo Paulo escrevia cartas para os crentes daquela época
e elas foram tão importantes que estão na Bíblia, como é a carta
aos colossenses, que moravam numa cidade chamada Colossos.
Você acha importante falar de Jesus e motivar as pessoas a
amá-lO? Como podemos fazer isto?
3. Que tal fazer como o apóstolo Paulo e escrever uma carta para
algum colega ou familiar que ainda não conhece Jesus? Fale o
quanto Jesus ama esta pessoa e o quanto você ama a Jesus. Se
não souber escrever peça pra alguém te ajudar.

