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

MARCAS DE AVIVAMENTO

IGREJA TRANSFORMADORA

Texto Bíblico
“A religião que Deus, o nosso Pai aceita como pura e imaculada é esta:
cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar
corromper pelo mundo.” Tiago 1.27
A Igreja de Cristo precisa ser mais relacional. A postura da igreja diante dos desafios modernos não pode ser fruto da sedução dos discursos políticos, de transformações seculares, ou mesmo dos seus próprios padrões morais; mas fruto dos ensinamentos e exemplos que
Cristo nos deixou. Mais do que explorar o púlpito com experiências
de fé, nós precisamos nos dedicar também aos cuidados com o próximo. A Igreja de Cristo precisa ser um agente de transformação e
mudança no mundo. Existe um círculo virtuoso, Deus-Igreja-Comunidade, que precisa ser cada vez mais evidenciado, e assim levarmos,
não apenas os membros de nossas igrejas a partilharem das bênçãos
do Reino, mas também àqueles que não fazem parte da nossa comunidade de fé. A Igreja de Cristo precisa, cada vez mais, ser parte integrante da sociedade. Precisamos cuidar dos necessitados e transformar a sociedade em que estamos inseridos, “sem nos deixarmos
corromper pelo mundo”. Em tudo isso, vemos a importância de sermos uma Igreja Transformadora.

Compartilhando
1. Como cristãos cremos no valor do ser humano, e por isso valorizamos os relacionamentos em nossa igreja. Diante da afirmação
de que a Igreja de Cristo precisa ser mais relacional (pessoal):
a. Como você se vê diante do desafio de ser uma Igreja Transformadora a partir dos relacionamentos e cuidado com o próximo?
b. O que você tem feito para consolidar esta prática no seu diaa-dia?

2. Em seu livro Ouça o Espírito, ouça o mundo, John Stott afirma
que “... precisamos ouvir com todo cuidado tanto o mundo antigo
quanto o mundo moderno, afim de relacionar um com o outro em
uma combinação de fidelidade com sensibilidade... e evitarmos as
armadilhas opostas: a infidelidade e a irrelevância...” (p. 13)
a. De que maneira você acha que podemos ser agentes de transformação e mudança no mundo?
b. Como podemos ser relevantes como parte integrante da sociedade e “não se deixar corromper pelo mundo”?

Tempo de Orar
• Orem por aquelas pessoas que consideram que o Cristianismo
não faz mais sentido para elas.
• Orem para que os relacionamentos em nosso dia-a-dia evidenciem as marcas de um cristianismo vivo e transformador.
• Supliquemos para que o conformismo do comodismo seja superado pela prática de ações concretas e relevantes que alcancem
os necessitados.
• Compartilhe sua gratidão e pedidos de oração com o seu PGM.

Compartilhar com as Crianças
1. Muitas pessoas sofrem por não conhecer a Jesus. Por que
você acha que isto acontece?
2. Nossa igreja gosta bastante que nós tenhamos amizade com
pessoas para aproximá-las de Jesus. Você já fez isto? Como
foi?
3. Não podemos permitir que a igreja seja só pra nós. O que
você acha que poderíamos fazer para torná-la mais legal para
todos?

