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AQUECIMENTO
comece orando e cantando

B

Tempo de orar
Ore pela multiplicação dos PGMs.
Ore para que o Espírito Santo conceda a você
coragem e oportunidade de compartilhar o
Evangelho.

E

Tempo de cantar
"Vem, derrama a paz”
“Desde o dia"
“Entre o antes e o depois”

Tempo de compartilhar

UMA NOVA HUMANIDADE
[Atos 16.11-15]
[Atos 14.11-12]
11. Embarcamos em Trôade e navegamos diretamente para
a ilha de Samotrácia e, no dia seguinte, chegamos a
Neápolis.
12. Dali, alcançamos Filipos, cidade importante dessa região
da Macedônia e colônia romana, e ali permanecemos vários
dias.

Não se demoram, mas partem de imediato para a Europa
e chegam a Filipos. A cidade havia sido fundada como
colônia romana e povoada por veteranos para
comemorar a vitória decisiva de Otaviano ali, na guerra
civil contra os assassinos de Júlio César. Roma criava
colônias para aliviar a superpopulação da cidade e
propagar valores romanos pelo mundo afora. A cidade
tinha organizações e instituições políticas semelhantes às
de Roma. A ida de Paulo à Macedônia é, de certa forma,
um preparativo para sua ida à capital do império.

PERGUNTA:
Os apóstolos e missionários da Igreja Primitiva
souberam utilizar a organização e a cultura de
Roma para expansão do Evangelho. Como podemos
fazer o mesmo hoje?
[Atos 14.13]
13. No sábado, saímos da cidade e fomos à margem do rio,
onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamonos e começamos a conversar com algumas mulheres ali
reunidas.

Costuma-se argumentar que Filipos tinha uma população
judaica pequena demais para reunir os dez homens
necessários para formar uma sinagoga, mas “lugar de
oração” também é uma expressão usada para sinagoga. É
possível que somente as mulheres estivessem lá porque
homens e mulheres se reuniam em horários diferentes. O
culto à beira do rio facilitava as lavagens cerimoniais com
água corrente. Como membros de uma religião
estrangeira, os judeus não tinham permissão de
estabelecer um local de culto dentro dos muros da cidade,
o que explica por que os missionários foram procurá-los do
lado de fora das portas da cidade.

PERGUNTA:
Por que devemos orar nos momentos de
indecisão? Qual a importância da comunhão com
outros cristãos?
[Atos 14.14-15]
14. Uma delas era uma mulher temente a Deus chamada
Lídia, da cidade de Tiatira, comerciante de tecido de
púrpura. Enquanto ela nos ouvia, o Senhor lhe abriu o
coração, e ela aceitou aquilo que Paulo estava dizendo.
15. Foi batizada, junto com sua família, e pediu que nos
hospedássemos em sua casa. "Se concordam que creio de
fato no Senhor, venham ficar em minha casa", disse ela, e
insistiu até que aceitamos.

Lídia é comerciante de produtos de púrpura e vem de
Tiatira, cidade conhecida por sua indústria de tinturas. Os
ricos se vestiam de púrpura e, supostamente, Lídia tem boa
situação financeira graças a sua ocupação. Ao que parece,
não tem marido e é cabeça da casa.
A identificação de Lídia como “temente a Deus” indica que
ela havia se convertido de seu passado pagão para o
judaísmo Deus já estava trabalhando em sua vida. Ela
pertence à classe de gentios que aceitam prontamente a
mensagem a respeito do Senhor Jesus ao ouvi-la. Mais uma
vez, o agente da fé é o Senhor, que abriu seu coração para
que cresse. Quando ela é batizada, oferece hospitalidade
aos missionários itinerantes. Tem os recursos para fazê-lo,
mas também é persuasiva em convencê-los a hospedar-se
com ela. A hospitalidade que ela oferece aos judeus e o fato
de eles aceitarem ressalta que as prescrições a respeito de
pureza e impureza cerimonial se tornam irrelevantes. O
evangelho é oferecido a todos e cria um vínculo entre os
crentes.

PERGUNTA:
Como a história de Lídia nos desafia ao evangelismo
e discipulado?

Saiba Mais:
Apoio ao roteiro

B

Sermão:
Uma nova humanidade
https://www.youtube.com/watch?v=HF0Cpdh7BzY
Pr. Leandro Peixoto
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Participe
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

