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

ENRAIZADOS

MISSÕES MUNDIAIS - PODER PARA PREGAR O EVANGELHO

Texto Bíblico
“Por essa razão, torno a lembrar-lhe, que mantenha viva a chama
do dom de Deus que está em você mediante a imposição de minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de
poder, de amor e de equilíbrio.” 2 Timóteo 1.6-7 (NVI)
Essa porção da Palavra de Deus nos mostra uma exortação de
Paulo a Timóteo para que o mesmo não permita que o dom de
pregar o Evangelho se desfaleça diante das tentações e provações oferecidas pelo mundo. E com certeza essa luta também é
enfrentada pelos nossos missionários espalhados pelo Brasil e
pelo mundo.
Mas o verso 7 também nos afirma que o próprio Deus é quem dá
a coragem e o poder para a pregação do Evangelho, tanto para
os vocacionados que são chamados para os campos missionários, quanto para todos os demais cristãos que entenderam o comissionamento de Mateus 28.19-20 “Portanto, vão e façam dis-

cípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do
Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que
eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos
tempos.”

Compartilhando
1. Na última semana, vários pequenos grupos tiveram a oportunidade de ouvir um pouco da história de homens e mulheres
que aceitaram o chamado de Deus para abandonarem sua
zona de conforto, saírem de suas casas e pregarem o Evangelho em outros países. Você já participou de algum projeto missionário? Compartilhe com o grupo onde, como e quando foi.
2. Infelizmente, muitas pessoas acreditam que somente os missionários, pastores e ministros têm a responsabilidade de pregar o Evangelho aos não convertidos. O que você pensa a este
respeito? E como tem cumprido seu papel na missão estabelecida por Jesus?
3. Como você tem compartilhado o amor de Deus de forma que
o coração das pessoas seja aquecido em um tempo de lutas
causadas pela pandemia?

Tempo de Orar
• Ore pelos missionários e suas famílias. Se for possível, envie
uma mensagem de agradecimento pela vida dele.
• Ore para que Deus envie mais pessoas para ajudar na obra
missionária.
• Ore pelos pedidos de todos do seu grupo.

Compartilhar com as Crianças
1. Você deve saber que alguns homens e mulheres aceitam o
desafio de ir às vezes para outros países para falar do amor
de Jesus. Estes são os missionários e missionárias. Você conhece algum ou lembra de alguma história sobre eles?
2. Não só os missionários podem fazer isto, mas é nossa responsabilidade também falar do amor de Jesus para nosso
amigo do condomínio ou da casa do lado. Você já fez isto?
Como foi?
3. Um missionário fala do amor de Deus, que é uma coisa
maravilhosa. Nestes dias difíceis, como você falaria do amor
de Deus para o seu amigo? Dê um exemplo.

