04 a 10 de Julho de 2021

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

O QUE NOS FAZ UM

Por Marcio Tunala

BATISMO E CEIA - PRECIOSAS ORDENANÇAS
Texto Bíblico
Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Efésios 2.19
O texto aponta para algo maravilhoso: podemos fazer parte de uma
grande família, a “família de Deus”. Como você se sente em relação a
essa realidade?
A verdade é que alguns de nós nunca prestaram atenção nesta possibilidade, talvez porque o modelo de família em que vivem as deixou frustradas e infelizes. Mas, quando nossas vidas são transformadas através do nosso encontro com Jesus, somos recebidos nesta
família maravilhosa que a Bíblia chama de Igreja.
Deus nos ensina através de Sua Palavra que devemos cumprir algumas ordenanças quando entramos na Igreja. Falaremos de duas delas hoje: o Batismo e a Ceia do Senhor.

Compartilhando
Primeira ordenança: Batismo é quando alguém publicamente declara que pertence a Cristo. Quando alguém se batiza, se identifica com a morte e ressurreição de Cristo, mostrando que acredita que Jesus tomou o seu lugar. Quem é batizado está dizendo
para o mundo que a sua vida mudou, já não está preso ao pecado e agora faz parte da família de Deus.
1. No livro de Atos 8.36 a 38 Temos um relato muito especial do
batismo de um homem que havia confessado Jesus como Senhor
e Salvador de sua vida:
Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água.
O eunuco disse: Olhe, aqui há água. Que me impede de ser batizado? Disse Filipe: Você pode, se crê de todo o coração. O eunuco
respondeu: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim, deu
ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram
à água, e Filipe o batizou.
Se você já é batizado compartilhe com Pequeno Grupo como e
quando foi que você tomou a decisão de se batizar?
2. Aprendemos na Bíblia que o batismo é consequência natural
para aquele que compreendeu o amor de Deus por sua vida e
confessou Jesus como Senhor e Salvador pessoal. Se você ainda não é batizado e já compreendeu o valor do batismo, temos
uma proposta para você. Queremos iniciar o discipulado Sementes. Neste momento você pode pedir ao líder do Pequeno Grupo
que lhe encaminhe para o discipulado e em seguida marcar seu
batismo. Você aceita este desafio?
Segunda ordenança: A Ceia do Senhor é um memorial, um momento de recordação do que Jesus fez por nós ao morrer na cruz
para o perdão dos nossos pecados. Quando participamos cerimônia da ceia nos cultos, estamos anunciando a morte do Senhor
Jesus até que Ele volte! Os elementos: o pão e o suco de uva, são,
portanto, figurativos, e não literais.
3. Ao longo da História a igreja de Cristo tem recomendado aos
cristãos participarem da ceia somente após a realização do batismo, tendo em vista que esta cerimônia só tem significado para
pessoas que confessam Jesus como Senhor e o batismo é algo
que deve acontecer logo após esta entrega pessoal. Participar da
ceia como um membro do corpo de Cristo é recomendado após
esta decisão importante e urgente para o novo cristão. O que significa para você participar dos cultos de ceia do Senhor?

Tempo de Orar
• Vamos orar para que Deus use nosso pequeno grupo para que
muitos possam conhecer Jesus e serem batizados.
• Vamos clamar por nossos parentes e amigos que estão afastados da comunhão com a família de Deus.
• Vamos compartilhar nossos pedidos e orar uns pelos outros.

Compartilhar com as Crianças
1. Sabe quando a gente quer mandar para alguém uma mensagem pelo whatsapp e não quer escrever e mandamos por
exemplo:
ou
ou
.
O que cada um desses emojis quer dizer? O que eles representam?
2. Quando Jesus nos deixou a ordem do Batismo, Ele queria
que nós, através de uma atitude que pudesse ser vista pelas
pessoas, mostrássemos a decisão que tomamos. O batismo é
isto, é um testemunho público da decisão de deixar a velha
vida de pecado e longe de Deus e nascer para Jesus em uma
nova vida. Você tem alguma dúvida sobre o Batismo?
3. A mesma coisa acontece com a Ceia que você já viu na igreja ou mesmo na sua casa seus pais fazerem com o suco de uva
e o pedacinho de pão. Ela tem um significado muito lindo que
deve nos fazer lembrar do sacrifício de Jesus na cruz. Um dia
vocês irão se batizar e poderão participar da ceia. Mas me diga
algo bem especial pra você que te faz lembrar de Jesus?

