
PGMPGM

"O quão lindo esse nome é"

“Nada além do sangue"

“Reina”

“Eterno Deus”

Ore pela multiplicação dos PGMs.
 

Ore para que o Espírito Santo conceda a você
coragem e oportunidade de compartilhar o
Evangelho.

 

Tempo de orar

AQUECIMENTO
comece orando e cantando

B

Tempo de cantar

E

Roteiro baseado no sermão do dia
29.05.2022 - Pr. Leandro Peixoto

ROTEIRO



O GRANDE RACHA
[Atos 14.36-41]

Tempo de compartilhar 

Resolvidos os problemas doutrinários que haviam
perturbado a igreja, era hora de voltar para uma segunda
viagem missionária. Paulo procura Barnabé e o convida a
visitar novamente os irmãos por todas as cidades nas
quais haviam anunciado a Palavra de Deus. É nesse
momento que surge um impasse entre esses dois líderes.
Barnabé queria dar uma segunda chance ao seu primo, o
jovem João Marcos, que os havia abandonado desde
Perge na Panfília, na primeira viagem missionária (13.13;
15.38). Paulo endureceu, bateu o pé e disse que não
achava justo levarem esse auxiliar que se afastara desde a
Panfília. É nesse ponto que acontece entre Paulo e
Barnabé tamanha desavença que eles não puderam mais
caminhar juntos. Barnabé investiu na vida de Marcos e foi
com ele para Chipre, ao passo que Paulo escolheu Silas e
partiu para as bandas da Síria e Cilícia, confirmando as
igrejas. Mais tarde, Paulo mudou de ideia a respeito de
João Marcos, uma vez que o chama de cooperador (Fm
23,24), recomenda-o à igreja de Colossos (Cl 4.10) e roga a
Timóteo para que o leve a Roma, pois lhe era útil para o
ministério (2Tm 4.11).

Não há consenso entre os estudiosos se Paulo ou
Barnabé estaba com a razão em dar uma nova chance ao
jovem João Marcos. O ponto é que Paulo olhava para
uma pessoa e perguntava: O que ela poderia fazer para o
reino de Deus? Barnabé olhava para a mesma pessoa e
perguntava: O que o reino de Deus poderia fazer por ela?

[Atos 14.36-41]
36. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: “Voltemos
para visitar cada uma das cidades onde pregamos a
palavra do Senhor, para ver como os irmãos estão indo”.
37. Barnabé queria levar João Marcos
38. mas Paulo se opôs, pois João Marcos tinha se separado
deles na Panfília, não prosseguindo com eles no trabalho.
39. O desentendimento entre eles foi tão grave que os dois
se separaram.
40. Paulo escolheu Silas e partiu, e os irmãos os entregaram
ao cuidado gracioso do Senhor.
41. Então ele viajou por toda a Síria e Cilícia, fortalecendo as
igrejas de lá.



PERGUNTA:
O que o reino de Deus pode fazer por você? O que
você pode fazer para o reino de Deus?

[Atos 14.39-41] 
39. Barnabé levou João Marcos e navegou para Chipre.
40. Paulo escolheu Silas e partiu, e os irmãos o entregaram
ao cuidado gracioso do Senhor.
41. Então ele viajou por toda a Síria e Cilícia, fortalecendo as
igrejas de lá.

Barnabé e Marcos partem para Chipre e saem do relato de
Lucas, assim como acontece com Pedro. Gostaríamos de
ter mais informações, mas Atos é uma narrativa da
propagação do evangelho no mundo, e não um perfil da
vida de missionários individuais, por mais notáveis que
fossem.

Silas, o novo colaborador de Paulo, é um dos líderes da
igreja em Jerusalém (15.22) e pertencia à delegação de
homens que arriscaram a vida pelo nome de nosso Senhor
Jesus Cristo enviados para confirmar para a igreja em
Antioquia a decisão de aceitar gentios como membros
plenos sem que precisassem ser circuncidados. Esses
breves comentários revelam três qualidades que devem ter
recomendado Silas e Paulo em sua própria empreitada
missionária. Silas havia alcançado um cargo de liderança na
igreja de Jerusalém. Ele havia se mostrado disposto a
sacrificar a vida pelo evangelho e compartilhava da
convicção teológica de Paulo de que os gentios precisavam
apenas se arrepender e crer em Cristo a fim de serem
salvos e enxertados em Israel.

Encomendar os missionários à graça do Senhor implica
mais que enviá-los com orações e votos de sucesso; eles são
enviados com sustento material.

PERGUNTA:
Como podemos dedicar nossa vida ao evangelho?

[Atos 14.39-41] 
39. Barnabé levou João Marcos e navegou para Chipre.
40. Paulo escolheu Silas e partiu, e os irmãos o entregaram
ao cuidado gracioso do Senhor.
41. Então ele viajou por toda a Síria e Cilícia, fortalecendo as
igrejas de lá.



Apesar de lamentável, o racha entre Paulo e Barnabé
parece ter se tornado útil para a promoção do reino de
Deus. O racha serviu para um abençoado desfecho.

A solução encontrada para o problema permitiu que, não
um, mas dois grupos missionários trabalhassem
simultaneamente em frentes diferentes (e tão necessárias).
Barnabé e João Marcos partiram para Chipre, terra natal e
Barnabé e talvez de Marcos, a fim de darem continuidade à
obra ali iniciada na primeira viagem. Paulo e Silas foram
para a Ásia Menor, por terra, passando pelas regiões da Síria
e Cilicia.

PERGUNTA:
Essa história nos mostra que Deus está no controle
de todas as coisas. Como isso te encoraja a
evangelizar?

Conclusão:
O racha mais terrível da história não foi entre Paulo e
Barnabé. Foi entre Deus e os homens. Pecamos. Rachamos
e nos separamos de Deus (e do próximo). Sem Cristo, você
está condenado (e rachado de Deus e das pessoas). Essa é
uma estrada para a perdição eterna. Mas Deus amou o
mundo (amou você) de tal maneira que enviou Jesus para
reconciliar você com Deus (e com os irmãos, na comunhão
da igreja).

Arrependa-se. Creia em Jesus. Receba-o como sua justiça,
seu substituto e maior tesouro. Reconcilie-se com Deus por
meio da vida e obra de Jesus Cristo. Reconcilie-se com o
próximo e com a igreja, o corpo de Cristo. Tenha fé. Repare
o grande racha.



Sermão: 
O Grande Racha
https://www.youtube.com/watch?v=WuZXAlerWp0
Pr. Leandro Peixoto

PGM Setor Santos Doumont
Toda terça às 20h

62 99421-8036 | Johnatas
Sousa

PGM Parque dos Buritís
Toda segunda às 20h

62 99695-7495 | Hubner Ramos

PGM Setor dos Funcionários
Toda terça às 20h

62 99827-1818 | Tássio Amaral

PGM Jardim Goiás
Toda quinta às 20h

71 99676-1708 | Luiz César

PGM Jardim América
Todo sábado às 20h

62 9911-1444 | Glauco Borges

PGM Setor Universitário
Todo terça às 20h

62 99131-4232 | Hiltemar Júnior

Participe

Saiba Mais:
Apoio ao roteiro
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