
PGMPGM

"Vem, esta é a hora!”

“Trabalhadores"

“212 HCC - Ó Senhor, vem me dirigir”

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
05.06.2022 - Pr. Leandro Peixoto

ROTEIRO



NOS PASSOS DO ESPÍRITO
[Atos 16.1-10]

Tempo de compartilhar 

 Aqui, vemos o surgimento de uma nova liderança. Paulo
e Silas, acompanhados por Lucas, chegaram a Derbe e
Listra. Ali encontram o jovem Timóteo, filho de mão judia
e pai grego, moço de bom testemunho tanto em sua
cidade, Listra, como na cidade vizinha, Icônio, e Paulo
quis que ele o acompanhasse. Para não criar barreiras
culturais com os judeus, já que era filho de mão judia,
Paulo instruiu que Timóteo fosse circuncidado. Na
verdade Paulo não tinha problema com a circuncisão,
desde que não a impusessem como elemento necessário
para a salvação. Por isso, posicionou-se firmemente
contra a circuncisão de Tito que era gentio (Gl 2.3-5), mas
não encontrou dificuldades na circuncisão de Timóteo,
que tinha sangue judeu. Tito não foi circuncidado por
razão teológica; Timóteo foi circuncidado por razão
cultural.

Timóteo possuía grande legado espiritual. Aprendera as
sagradas letras desde a infância com sua mão Eunice e
com sua avó Loide. Paulo o chamou de filho amado e
disse que não havia ninguém igual a ele, que cuidava dos
interesses da igreja e de Cristo. Timóteo esteve com
Paulo em sua primeira prisão em Roma e foi convidado
para visitá-lo em sua segunda prisão. Paulo adotou
Timóteo como seu filho espiritual. O rapaz estava
perfeitamente inteirado das perseguições sofridas pelo
apóstolo em Antioquia da Pisídia, Icônico e Listra. Talvez
tenha até presenciado o apedrejamento de Paulo em
Listra.

[Atos 14.1-3]
1. Paulo foi primeiro a Derbe e depois a Listra, onde havia [e
eis que havia] um jovem discípulo chamado Timóteo. A mãe
dele era uma judia convertida, e o pai era grego.
2. Os irmãos em Listra e em Icônio o tinham em alta
consideração,
3. de modo que Paulo pediu que ele os acompanhasse em
sua viagem. Em respeito aos judeus da região, providenciou
que Timóteo fosse circuncidado antes de partirem, pois
todos sabiam que o pai dele era grego. 



PERGUNTA:
Como o cristão deve se comunicar com a cultura?
Timóteo foi discipulado por Paulo, qual a
importância do discipulado no amadurecimento
cristão?

[Atos 14.4-5] 
4. Em toda cidade por onde passavam, instruíam os irmãos a
seguirem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros
em Jerusalém.
5. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em
número a cada dia.

Ao passarem pelas cidades onde estavam as igrejas
gentílicas, os líderes entregaram as decisões do Concílio de
Jerusalém para que os crentes as observassem. O resultado
da observância dessas decisões tomadas pelos apóstolos e
presbíteros de Jerusalém foi extraordinário, uma vez que as
igrejas foram fortalecidas e diariamente aumentava em
número.

Os missionários transmitem às novas igrejas o decreto
formal de que os gentios não precisam ser circuncidados,
mas devem abandonar sua herança idólatra. Eles fornecem
instrução básica por meio da pregação e do ensino que
fortalecem as igrejas e promovem seu crescimento.

PERGUNTA:
Como cristãos, qual nosso papel no apoio
missionário? Todo cristão é chamado para cumprir
a Grande Comissão (Mt 28.19-20), mas o que você
deve ensinar?

[Atos 14.6-10] 
6. Em seguida, Paulo e Silas viajaram pela região da Frígia e
da Galácia, pois o Espírito Santo os impediu de pregar a
palavra na província da Ásia.
7. Então, chegando à fronteira da Mísia, tentaram ir para o
norte, em direção à Bitínia, mas o Espírito de Jesus não
permitiu.
8. Assim, seguiram viagem pela Mísia até o porto de Trôade.
9. Naquela noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem
da Macedônia em pé lhe suplicava: “Venha para a
Macedônia e ajude-nos!”.
10. Então decidimos partir de imediato para a Macedônia,
concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar ali
as boas-novas.



Depois que os missionários alcançaram seu objetivo
principal de revisitar e fortalecer as igrejas, seus planos
iniciais de expandir a pregação na Ásia e, então, na Bitínia
foram vetados duas vezes por interdição divina. Deus tinha
outros planos. O relato enfatiza que a direção divina, e não a
estratégia humana, conduz a missão. Eles devem embarcar
em uma incursão não planejada à Macedônia (Europa).

Lucas mostra Paulo e seus companheiros movendo-se
rapidamente de Derbe, Listra e Icônio para Trôade. O
itinerário transmite certa impressão do ímpeto irresistível
de acontecimentos que levou Paulo à Macedônia. Como na
jornada de Jesus para Jerusalém em Lucas 13.33, os
missionários também viajam por necessidade divina.

A forma que Lucas apresenta a comunicação e direção de
Deus revela seu poder e sua ausência de ambiguidade. Essa
visão é bem diferente das outras. Inclui um clamor por
socorro de uma terra e um povo desprovidos do evangelho.
Promete receptividade para a pregação das boas-novas. As
Escrituras afirmam que somente Deus pode atender a esse
clamor por socorro e conceder a salvação.

PERGUNTA:
A decisão não foi apenas de Paulo, o que significa
que muitas vezes, discernir a vontade de Deus é
uma decisão de grupo. Como discernir a vontade de
Deus?



Sermão: 
Nos Passos do Espírito
https://www.youtube.com/watch?v=B2UAFSBhfkM
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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https://www.youtube.com/watch?v=B2UAFSBhfkM

