ROTEIRO DE PGM
14 a 20 de Fevereiro de 2021

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

MARCAS DE AVIVAMENTO

O QUE É SER OU PERTENCER A UMA IGREJA MISSIONAL?
Texto Bíblico
“Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura.”
Marcos 16.15
Talvez o que vem a sua mente quando ouve a palavra missões,
seja ir para terras distantes a povos não alcançados, para pregar o Evangelho às pessoas que nunca ouviram falar do amor de
Jesus. Esta visão não é errada, mas ter uma vida missional ou ser
uma igreja missional, significa viver o seu cotidiano como vendedor, secretária, advogado, professora, estudante e intencionalmente relacionar-se com pessoas para mostrar com sua vida e
testemunho que Jesus pode transformar a realidade de cada um
de nós. Uma vida missional é contagiante e tem relativa eficiência no testemunho, pois quebra estereótipos sobre o que significa ser cristão e sobre como evangelizar. Pessoas não-cristãs têm
um imaginário distorcido sobre o que significa ser cristão, infelizmente por impressões e mau testemunho que são veiculados
em redes sociais e na mídia. Por essa razão, o ser missional é uma
excelente estratégia missionária e evangelizadora em contextos
que as pessoas se tornaram cínicas em relação ao cristianismo.
O testemunho pessoal é altamente eficiente. A dimensão intencional, refere-se ao fato de que a partir de relações reais e um interesse profundo pelas pessoas, cria-se condições para conduzir
outros para a luz de Cristo.

Compartilhando
1. Você acredita que um cristão no início de sua caminhada com
a Palavra de Deus, que ainda não sabe nenhum versículo de
cor, pode levar alguém a conhecer o amor de Deus? Por quê?
2. Cite pelo menos 2 motivos para uma pessoa não aceitar um
convite para ir a um culto na igreja. Esses motivos poderiam ser
usados para uma caminhada no parque ou um café da tarde?
3. Vamos orar individualmente agora, pedindo a Deus que mostre quem você deve convidar para um compromisso informal,
que intencionalmente será usado para alcançar seu coração
com testemunho pessoal. Se você está neste PGM porque foi
convidado por alguém e ainda não se decidiu por Jesus saiba, esta pessoa te ama e quer que você experimente algo que
transformará sua vida e a de sua família. Quer fazer isto agora?

Tempo de Orar
• Gratidão a Deus pelo início das atividades presenciais em várias áreas da igreja e escolas.
• Pelas famílias enlutadas e que ainda passam por lutas com
doenças.
• Pelo equilíbrio emocional e financeiro de muitos afetados por
esta situação.

Compartilhar com as Crianças
1. Você sabia que pode ser um missionário hoje mesmo? Não
sabe como? Falando de Jesus e como Ele amou você para
um amigo. Você já fez isto? Como Foi?
2. Talvez você esteja retornando a aula nestes dias, sempre
há novos alunos todo ano, e mudar de escola é bem chato
não é mesmo? Que tal se aproximar de um amigo que esteja
passando por isto e aproveitar pra falar de Jesus para ele?
3. Vamos orar agora mesmo para que Jesus lhe dê a oportunidade de fazer amigos e falar do amor de Jesus.

