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Nos últimos dias, temos estudado sobre o desafio de viver os princípios cristãos
dentro de nossa cultura construindo famílias saudáveis alicerçadas no Evangelho
de Jesus. Sabemos que um dos maiores desafio que temos é a forma como
comunicamos o Evangelho não para os de fora, mas para as pessoas que estão
muitas vezes dentro de nossa casa. Viver de forma integra o Evangelho pode
impactar relacionamentos e quanto mais íntimos forem estes relacionamentos,
mais firme deveremos ser na vivência do Evangelho. Pois, quanto mais próximas
forem as pessoas mais elas conhecem sobre as nossas dificuldades e quais são os
pontos que devemos ser transformados. Por estes motivos gostaria de relembra-los
dos 5C’s os cinco passos para alcançar um.

Converse com Deus (Leiam Atos 10.9-23)
O primeiro passo que devemos dar em qualquer movimento em nossa vida deve
começar com a oração. A oração torna o nosso coração sensível ao que Deus está
fazendo em nós e ao que Deus pode fazer através de nós. Robert Law um
missionário escocês dizia que; "A oração é um instrumento poderoso não para
fazer com que a vontade do homem seja feita no céu, mas para fazer com que a
vontade de Deus seja feita na terra." A oração tem o poder de moldar a nossa
vontade a vontade soberana de Deus, C. S. Lewis declara a mesma coisa; “Deus
não precisa da minha oração. Sou eu quem preciso dela. A oração me aproxima de
Deus, revela minha dependência, minha fome e sede por Sua vontade, seu Reino,
sua pessoa. A oração muda principalmente a mim – minha visão de Deus, do
próximo, das circunstâncias.”
Vemos esta realidade no livro de Atos capítulo 10 a partir do verso 9 quando Deus
fala com Pedro no terraço.
Vamos Refletir:
Qual era a intenção de Pedro ao subir no terraço?
Você tem tido tempo de oração onde se coloca diante de Deus para
ouvir a voz dele?
Pedro entende rapidamente o que Deus queria lhe dizer?
Qual é a atitude de Pedro ao ouvir a voz do Espírito?
Podemos ouvir a voz do Espírito hoje, tão claro como Pedro ouviu?
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Cultive um Relacionamento: (Leia Atos 18.1-4)
Se a oração é o gatilho para o movimento de alcançar uma pessoa, o segundo passo
tão importante quanto o primeiro é estabelecer relacionamentos. Ser discípulo de
Jesus significa orientar nossa vida em relação ao próximo, como Jesus fez; significa
trabalhar pelo bem de outras pessoas. Esse amor ao próximo é o ponto crucial do
fazer novos discípulos. Focamo-nos em servir às pessoas por causa de Cristo, assim
como Jesus veio ao mundo não para ser servido, mas para servir.
Vamos olhar de maneira bem pratica o que Paulo faz para se estabelecer em uma
cidade. Lucas permite que observemos a maneira pela qual Paulo em geral começa a
agir numa cidade. Paulo acaba de chegar na cidade de Corinto.
Vamos refletir:
Onde Paulo encontraria um abrigo?
Paulo afinal, não era um homem rico que pudesse alugar um quarto no
hotel e tomar refeições no restaurante?
Paulo “pega no pesado”? Por quê?
Paulo cria pontes com a cidade e estabelece relacionamentos? Você faz o
mesmo? Como?

Compartilhe a sua História:
A sua história pode ter elementos comuns com a história de outras pessoas. Ela,
entretanto, é especial, porque ocorreu com você, um ser humano único. Cada
detalhe das páginas de sua vida é importante. Cada um deles ajudou a formar você,
como percebe a si e ao mundo. Temos que lembrar que Deus está moldando a nossa
história e uma promessa é que o Espírito Santo, nos daria as palavras certas (Leia
Lucas 8.8-12/ João 14.26-27)
Vamos refletir:
Você tem medo de testemunhar sobre a pessoa de Jesus?
Qual foi a última vez que compartilhou a sua história de transformação
com alguém?

Convide para os nossos encontros:
Bill Hybels diz em seu livro Evangelismo: “Quanto mais tempo uma pessoa frequenta
a igreja, menos ela se envolve em temas evangelísticos com os membros de sua
família e com seus amigos. Menos apresentações são feitas do plano da salvação que
transforma vidas, e menos convites são feitos para eventos que apresentam de forma
atraente a mensagem de Cristo, principalmente porque os crentes em Jesus têm
menos amigos fora da fé a quem oferecer estas coisas.”
Vamos Refletir:
Você tem construídos pontes com as pessoas de fora da sua igreja?
Quais são as estratégias que podemos fazer como grupo para criar pontes
com aqueles que ainda não conhecem ainda o evangelho.?
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Firmando os
Passos:
A Missão

Confie:
Precisamos lembra de uma verdade Bíblica neste momento:
“Se eu não for, o Conselheiro não virá para vocês; mas se eu for, eu o enviarei.
Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo.” (João
16.7-8)
A verdade aqui é que nossa missão é proclamar, mas que faz toda obra é o Espírito
de Deus. Nossa empolgação deve estar em comunicar da melhor possível as
verdades do Evangelho. Pois, quem faz a obra é o Espírito Santo. Então apenas
confie, plante e no tempo de Deus você vai colher. Deus faz tudo em seu
determinado tempo.

Faça uma lista de 5 pessoas que você deseja alcançar ainda este ano.
Acesse o site http://chacaraprimavera.org.br/alcance2021/5-passos.html, coloque
os nomes para que toda a igreja se engaje.
O grupo pequeno deve assumir o compromisso de orar pelas pessoas levantadas.
Conforme pessoas forem sendo alcançadas de o seu testemunho.
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