Semana 16

Posicionados na missão!
Lucas 22.39-46
Todas as pessoas têm uma missão! Enfatizei essa frase logo no início por se tratar de uma verdade e é
óbvio que você não verá todas as pessoas vivendo de acordo com isso, e me refiro a pessoas que estão
dentro das igrejas por ai a fora , onde estão dando de ombros para a missão que receberam, se faz
necessário lembrar também que a missão está acima de toda e qualquer função e ministério, você não
recebeu a missão de pregar, na verdade a pregação é o veículo pelo qual você exerce a sua missão.
“E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para
pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de
Cristo seja edificado”. Efésios 4:11,12
Neste texto fica bem clara as posições que afirme acima, ele chama alguns para funções e ministérios,
mas isso não é o fim da história, o objetivo é para que através destes ministérios o corpo seja edificado.
Trazendo para nossa realidade e vida prática precisamos tomar dois caminhos, primeiro destes é:
Entender a missão - entender que não fomos chamados à toa, não fomos tirados do mundo à toa,
temos uma missão e esta é anunciar aquele que nos tirou das trevas para sua maravilhosa luz.
Em segundo lugar mais não menos importante lembrar que para isso Deus nos usará das mais diversas
maneiras, nos mais diversos lugares, com as mais diversas funções e ministérios.
Se posicione em sua missão, atenda ao chamado de Deus para sua vida e viva o melhor de Deus, pois
todo aquele que busca o reino acima de todas as coisas, viverá da provisão do Senhor da missão!
Que Deus te abençoe sempre.
Ricardo Andrade, Pr.

Prática de vida: O ministério de Jesus era a cruz. Qual é o seu? Nessa semana gaste tempo orando,
pensando e escreva as coisas que você faz com prazer. Depois tente descobrir em qual ministério você
se encaixa melhor
Sugestão de questões para compartilhar:
1) – Você já descobriu qual é o teu chamado?
2) – Devemos fazer somente aquilo que nos traz alegria ou fazemos o que é preciso?

Observações:
✓
Esse roteiro contempla a dinâmica do compartilhar da temática da semana. As outras atividades
da reunião como louvor, orações, testemunhos, quebra gelo e alimentação são da responsabilidade do
líder, o qual deve organizá-las debaixo de oração e sensibilidade ao Espírito Santo para saber o que e
como é melhor.
✓
Sem considerar a parte de alimentação o período usado para as reuniões deve compreender de
1h00 a 1h30 devendo haver sensibilidade do líder à direção do Espírito.
✓
Esse roteiro é uma sugestão que pode ser seguida na integra ou totalmente alterada. O
importante é que você seja sensível ao Espírito Santo e se prepare para a reunião por meio da consagração
pessoal e acompanhamento de pessoas no dia a dia, então na hora certa o Espírito Santo vai lhe dirigir,
apenas não fuja do tema e trabalhe dentro da proposta da semana.
✓
Você tem dois materiais para se preparar para a reunião: Esse roteiro e o Manual. Estude-os, mas
não deixe de buscar a Deus em oração pelas pessoas do seu grupo.
✓
Não torne a reunião mecânica. Este material e o Manual servem de subsídio no preparo da
reunião, portanto leia e estude antes e não se limite a ficar lendo durante a reunião. Quando estiver
reunido com as pessoas seja espontâneo e deixe fluir sem se prender a roteiro.
OBS. Você também possui esse roteiro e mais informações sobre o Gemes em meu blog:
www.joelstevanatto.com.br

