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

SOMOS FLECHAS

Por Eduardo Arantes

Nosso Alvo é Eterno

Texto Bíblico
A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses 3. 20.
No versículo lido encontramos o apóstolo Paulo afirmando que nossa morada não é no presente tempo e espaço, mas na eternidade e
no céu, junto ao nosso Senhor. E este apontamento acontece em resposta aos versículos anteriores, que mencionam características, e a
condenação que sobrevirá para aqueles que vivem como inimigos da
cruz de Cristo.
Quando reconhecemos e aceitamos a brevidade de nosso tempo aqui,
a vida ganha propósito e senso de missão. Os dias passam a ser vividos com urgência e compromisso, e nossa cosmovisão é ampliada e
direcionada para o alvo eterno. Você sabe qual o seu alvo?

Compartilhando
1. Ao citar “a nossa cidadania está nos céus”, Paulo explica que
nossa pátria, nossa bandeira, nosso propósito de vida, não se resume a transitoriedade do cotidiano, mas ao porvir. Compartilhe
com o grupo, como você compreende a afirmação do apóstolo
Paulo. Você tem vivido com os olhos voltados para a eternidade, ou seu alvo tem sido o aqui e agora?
2. Saber que nossos dias terão fim, deve gerar em nós a disposição de vive-los com intencionalidade. E ter a certeza de que passaremos a eternidade com nosso Senhor, deve inundar nosso coração de alegria e esperança. Uma vez que nosso alvo é a eternidade com o Senhor, quais mudanças precisam ocorrer, e quais
decisões precisam ser tomadas hoje?
3. Assim como Filipos era uma colônia de Roma em território estrangeiro, a nação santa, o povo exclusivo de Deus (1 Pedro 2.9),
também é uma colônia “dos céus” na terra. Ou seja, somos peregrinos neste mundo. O que você tem feito para que os hábitos
deste lugar (que não é a nossa casa) não te confundam e te tirem do alvo eterno? Compartilhe com o grupo quais as maiores
distrações encontradas.

Tempo de Orar
• Orem para que o Espírito Santo de Deus nos ajude a viver o aqui
e agora de maneira a influenciar aqueles que vivem sem um alvo.
• Orem para que como flechas, que são construídas com um propósito, vivamos os dias que o Senhor nos der, com a perspectiva da eternidade.
• Orem pelos pedidos uns dos outros.

Compartilhar com as Crianças
Como você imagina que é outro país? Você já saiu do Brasil?
Como foi?
2. Em outro país se fala outra língua, se tem outros costumes,
até a comida é diferente, a Bíblia fala que esta terra não é nosso país mas sim o céu. Por que você acha que ela diz isto?
3. Se não somos cidadãos desta terra e sim do céu devemos
sempre estar pensando nas coisas de lá. E como devemos fazer isto?

