Ao completarmos 18 anos de Comunidade, Deus está no chamando a vivermos a
maturidade cristã. Isso significa celebrarmos nosso passado, mas também significa
sonharmos nosso futuro. Você já parou para pensar que muitos dos nossos sonhos
pessoais são mais centrados no eu do que centrados em Deus? O medo me petrifica em
mim. Mas o amor me move ao outro. O medo me faz ter sonhos grandiosos para
mim. Mas o amor me faz ter sonhos ousados para o mundo. Por isso, o motivo central
pelo qual não compartilhamos e evidenciamos o evangelho com nossas vidas e palavras
é porque temos medo.
➢ Compartilhe com o grupo quais motivos têm dificultado você de compartilhar o
Evangelho com sua vida e palavras.
➢ Quais medos tem impedido você de alcançar as pessoas ao seu redor com o
Evangelho?

1. O Sonho de Ser Alcançado. (Leiam Atos 10.1-8).
Cornélio teve uma visão. O anjo que aparece para ele não prega o Evangelho. Mas
ordena que Cornélio, um líder militar, chame Pedro. Por que ele faz isso?
Cornélio era um militar romano e ao mesmo tempo religioso. Ele tinha status, tinha
religiosidade e caridade. Por que pessoas como Cornélio ainda precisam do Evangelho?
Você consegue observar pessoas ao seu redor que sonham em ser alcançadas, ou
seja, que almejam presenciar um mundo transformado e diferente deste? O que o
Evangelho tem a ver com as pessoas que você não conhece e que não conhecem o
Evangelho?

2. O Sonho de Alcançar. (Leiam Atos 10.9-23).
Pedro teve uma visão. O que ele vê? O que ele ouve? O que essa visão e essa voz
representam para Pedro? Qual é o desafio que essa visão lança para Pedro?

“Segundo esta visão da igreja, não recrutamos pessoas para que sejam
clientes de nossos produtos ou consumidores de nossos programas religiosos;
nós as recrutamos para que sejam colegas em nossa missão. A igreja não existe
para satisfazer às demandas dos crentes consumidores; ela existe para equipar e
mobilizar homens e mulheres para a missão de Deus no mundo.” (Brian McLaren).
Pensando na visão que Pedro recebeu e nesta frase acima, qual é o desafio que
você entende que Deus tem para você individualmente? E qual é o desafio que Deus para
nós, como igreja?
Que passos práticos ouvimos sobre como compartilhar o Evangelho com nossos amigos?
Qual é a pessoa que você tem como alvo intencional de alcançar? Como tem sido essa
experiência de procurar ser intencional?

3. O Alcance. (Leiam Atos 10.9-34-44).
Pedro visita Cornélio. E compartilha o Evangelho com ele. O que é essa história do
Evangelho? Quais os elementos centrais dela? O que ela tem de transformador para a
vida das pessoas?
Deus não tem um Plano B. Você é o meio pelo qual ele deseja alcançar as
pessoas. O que isso faz você sentir?
Nossa Comunidade tem uma MISSÃO e uma VISÃO. Como essa missão e essa
visão se traduzem no Plano Estratégico 2021? (Acesse o folder ou entre no site
chacara.org/alcance2021). É TEMPO DE SONHAR O FUTURO!

➢
➢
➢
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Que tal orar pedindo que Deus transforme o seu temor em amor?
Como você pode se juntar à nossa missão de Alcançar Um?
E à nossa missão de Alcançar Muitos?
E à nossa missão de Alcançar Todos?

