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

CHAMADOS PARA FORA
Por Eduardo Arantes
COMEÇANDO NOSSO ENCONTRO (10 min)
No contexto bíblico, o termo “igreja” designa “reunião de pessoas
com objetivos em comum, como adoração, comunhão, edificação,
evangelização e atos de compaixão e graça”.
Sendo assim, entendemos que ser “igreja” vai muito além das
quatro paredes que nos cercam e de uma série de práticas
regulares; ser igreja é viver a ordem deixada por Jesus (Mt 28.18–
20) sem escolher o público, o local e as circunstâncias.
Vamos começar nosso encontro orando para que Deus nos
capacite a ter a mesma compaixão que Cristo tinha pelas multidões
(Mt 9.36), e nos use para ser luz (Mt 5.14) levando esperança e
salvação aos oprimidos.

TEMPO DE LOUVOR (10 min)
Louvemos ao nosso Senhor por tudo o que Ele fez, está fazendo
e ainda fará em nossas vidas. Cantemos com alegria exaltando
os atributos de nosso Pai Eterno. Adoremos ao único que é digno
de toda honra, toda glória e todo o louvor.
Igreja Batista do Bacacheri
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TEMPO DA PALAVRA (25 min)
Textos Bíblicos:
“...estive preso e vocês me visitaram.” Mateus 25. 36c
“Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar?” Mateus 25.39
“O Rei responderá: ‘Digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a
algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram’.” Mateus 25.40
Se tem uma coisa que aquece meu coração por fazer parte da
Igreja Batista do Bacacheri, é a intencionalidade em cumprir
a ordem deixada por Jesus, promovendo atos de compaixão
e graça, e evangelização junto aos mais diversos “guetos” da
sociedade. E é com este propósito de alcançar todos os povos,
línguas e raças, que estamos a 23 anos trabalhando com a
população carcerária da Grande Curitiba.
Em parceria com a Junta de Missões Nacionais na visão de “Uma
igreja em cada presídio”, hoje atuamos em 6 diferentes frentes de
trabalho na Penitenciária Feminina do Paraná (PFP), onde levamos
a Palavra não somente as custodiadas, mas às suas famílias, e aos
agentes penitenciários empregados nesta unidade.
Pela graça e misericórdia de Deus temos distribuído Bíblias,
apresentado bebês, discipulado e batizado mulheres, e sido
testemunhas do mover sobrenatural do Pai na vida de várias
destas que, ao sair, após o cumprimento de suas penas, não mais
retornaram à criminalidade. Glórias a Deus!
Mas nada disso seria possível, se homens e mulheres valorosos, não
colocassem seus talentos, recursos, tempo, mas acima de tudo,
o seu coração a disposição, para alcançar aquelas mulheres que
vivem à margem da sociedade.
Compartilhando
1 – Compartilhe com o PGM o seu entendimento sobre os textos lidos.
2 – Em seu ponto de vista, qual a relevância deste tipo de trabalho
Igreja Batista do Bacacheri

no cumprimento da Grande Comissão? Você entende que há
princípios bíblicos nesta busca pelos marginalizados?
3 – Ao comer com publicanos, ao intervir no episódio da mulher
adúltera, ao curar (cegos, paralíticos e leprosos), ao conversar com
a mulher samaritana, ao nos permitir pela graça, a vida eterna; Jesus
nos deixou ensinamentos preciosos em relação a não discriminar.
Como PGM, temos nos envolvido na busca pelos perdidos ou nos
tornamos uma “casta religiosa”, onde o diferente não é bem visto
e bem-vindo? Que atitudes práticas nosso PGM pode desenvolver
para alcançar aqueles que não conhecem a Verdade que liberta?

TEMPO DE ORAR (25 min)
Recentemente ouvi em uma pregação a seguinte declaração:
“Deus não tem filhos favoritos, mas tem amigos íntimos
com quem conversa regularmente”. Vamos investir tempo
de qualidade falando com nosso Pai Celestial, até que nos
tornemos íntimos dEle e sensíveis à sua vontade.
- Vamos orar para que a Casa de Paz seja prática em nossa
igreja;
- Vamos orar pelas pessoas que conhecemos que hoje são
prisioneiras do vício do álcool e das drogas. Também vamos
pedir pelas suas famílias;
- Vamos orar pelos pastores, missionários e voluntários que
Deus vocacionou para a pregação do Evangelho nos guetos
da sociedade;
- Vamos orar para que como igreja, sejamos usados
(participando, orando e contribuindo) para o alcance daqueles
que não conhecem a Cristo;
- Vamos compartilhar nossas lutas e aflições, e orar uns pelos
outros
Roteiro 287 | 21 a 27 de Julho | 2019

