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Seja bem-vindo ao nosso PGM!

Esse é um espaço de crescimento e comunhão.
Por Eduardo Arantes

SOMOS FLECHAS

QUAL O SEU ALVO
Texto Bíblico
Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como
quem esmurra o ar. Mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que, depois de ter pregado para outros, eu mesmo não venha
a ser reprovado. 1 Coríntios 10. 26 – 27.
Ao usar as expressões “não corro” e “não luto”, vemos Paulo utilizar
práticas tradicionais na cultura grega como exemplos para exortar os
coríntios, quanto a necessidade de constância, disciplina e propósito
tal qual a um atleta, para alcançar a coroa celestial. Não adianta apenas correr ou lutar, é preciso saber aonde quer chegar, e quem está
enfrentando.
Desta forma, é possível entender que se não tivermos alvos estabelecidos em nossa caminhada com o Senhor, corremos o risco de nos
distrair e nos afastar da trilha correta, ou de gastar energia lutando
com o adversário errado.
Como está a sua corrida?

Compartilhando
1. Correr sem alvo e esmurrar o ar são atividades que mostram
um atleta perdido e sem objetivo. E viver os dias que o Senhor
nos concede, sem um propósito claro, também pode ser considerado perda de tempo. Você sabe o seu propósito de vida? Já
descobriu o caminho a seguir?
2. Esmurrar o corpo e fazer dele escravo, nos mostra a necessidade de nos posicionarmos para que dominemos nossas vontades e
não sejamos confundidos por nossos maus desejos. Compartilhe
com o grupo quais ferramentas você tem usado para se manter
focado na corrida. Alguém tem te acompanhado neste desafio?
3. Paulo cita a possibilidade de, mesmo após ter pregado a outros, ainda assim ser reprovado. E isto está diretamente relacionado a falta de coerência entre o discurso e a prática. Uma vez
que a salvação é pela Graça e não por obras, o que você entende por “ser reprovado”?

Tempo de Orar
• Ore para que Deus nos ajude a permanecer naquele que é O caminho.
• Ore para que Deus nos mostre quais são as distrações que têm
nos fadigado e nos confundido.
• No mês de agosto celebramos o mês da Juventude, por isso
invista um tempo em oração pelos jovens de nossas famílias e
igreja.

Compartilhar com as Crianças
1. Algumas brincadeiras bem legais são as que você precisa
acertar um alvo. Na nossa vida também precisamos ter um alvo,
um objetivo. Você já pensou o que quer ser quando crescer?
Já orou sobre isto? Que tal compartilhar agora e orar.
2. Você sabe que para atingir um objetivo é necessária muita
dedicação. Um atleta treina muito para conseguir ser campeão
e também deve ter um bom treinador. Em quem você se espelha para ser o que deseja?
3. Assim como na vida precisamos nos dedicar, na vida com
Deus também. Como você acredita que deve ser nossa vida
com Deus para sermos aprovados ou agradarmos a Deus?

