ASSUNTO DA SEMANA: Missões!
Curitiba, 27 de setembro de 2020
Objetivo do encontro: Refletir sobre o nosso papel no Reino de Deus e como podemos nos
envolver, pregando o verdadeiro Evangelho do Senhor Jesus Cristo.
Para o líder: Que o Senhor te encha de criatividade, coragem e ânimo neste tempo em que
a igreja precisa despertar novos discípulos para cumprir o IDE de Jesus.

10 MINUTOS - QUEBRA GELO
A Missão!
Querido líder enumere países ou missionários e peça que cada participante escolha um
número. O país ou missionário correspondente àquele número deve ser o país ou missionário
por quem ele passará a orar. Essa oração pode continuar durante a semana, ou até o próximo
missionar ou até que o participante sinta no coração continuar.

20 MINUTOS
1. Sonda-me
2. Leiam: Marcos 16:14-18
3. Como você entende esta passagem? Como ela se aplica a nós, hoje?
4. Até que Ele venha

RESUMO DA MENSAGEM - Homero Aziz, Jordânia
A MISSÃO NÃO PODE PARAR (Mateus 24:14)
INTRODUÇÃO – Nesse capítulo Jesus aponta diversos grupos de sinais para que os
discípulos não sejam enganados, dentre eles, no verso 14 ele fala do Evangelho do Reino,
que será anunciado ao mundo inteiro. O evangelho no mundo atual parece ter se tornado um
objeto de comércio. Precisamos considerar o que nos é apresentado como evangelho.
1. EVANGELHO DA PROSPERIDADE: se baseia numa doutrina em que a benção
material, principalmente financeira, é o maior sinal da presença de Deus. É sempre
manipulador e positivista. Tira a cruz de Jesus e nos coloca como centro. Como se

Deus tivesse obrigação de nos abençoar. Esse evangelho não condiz com o
evangelho de Jesus.
Compartilhe se em algum momento você já se deparou com o evangelho dessa
forma. Nesse evangelho, Jesus é o centro das atenções? Porque?
2. EVANGELHO DO BEM ESTAR: está revestido de uma postura bíblica saudável,
muitas vezes coerente, mas que na prática acomoda os crentes numa zona de
conforto que os aprisiona. Se baseia como se Deus apenas existisse para satisfazer
a nossa própria vontade. Isso nos afasta do evangelho da cruz. As doutrinas bíblicas
ficam de lado, e o homem é colocado no centro. O servo, como se sabe, não está
acima de seu Mestre.
Cite um exemplo de mensagem que pode parecer coerente, mas está
equivocada, seguindo o evangelho do bem-estar. Leia Hb 5:8-9 e analise o texto.
3. EVANGELHO DO REINO: está baseado puramente na palavra de Jesus. Este
evangelho é a) Cristocêntrico: em que Jesus e a cruz são o centro de tudo; b) será
pregado em todo mundo: a missão será cumprida independentemente das
situações. A missão não vai parar, porque o evangelho será pregado pelo poder de
Cristo e não pela força humana; c) como testemunho a todas as nações: Todos em
todas as nações ouvirão falar de Jesus. Os últimos dados da Associação de Missões
Transculturais do Brasil indicam que ainda existem 7000 etnias em todo o mundo que
ainda não ouviram falar de Jesus; 3100 desses não tem nenhum missionário entre
eles; 1800 línguas continuam sem nenhum versículo traduzido; 89 povos no Brasil
ainda não foram alcançados; 99 grupos indígenas sem nenhuma atuação missionária;
10000 comunidades ribeirinhas, 6000 assentos sertanejos, 2000 comunidades
quilombolas também; e alguns estados do Brasil com apenas 2% de surdos
alcançados.
De que forma podemos fazer com que esse evangelho avance? Cite exemplos.
4. ENTÃO VIRÁ O FIM. Jesus aponta o seu retorno para uma condicionalidade: somente
quando a missão for cumprida em sua integralidade é que o tão esperado dia da volta
de Cristo acontecerá.
Quais as estratégias que, como célula, podemos tomar para cumprir a missão?
Checagem
a) De que forma você tem vivido o evangelho? Você está vivendo o evangelho do
Reino? Como?
b) Qual a sua parte na propagação do evangelho para mudar dados como os descritos
aqui? Onde a sua célula pode agir na igreja para aumentar o Reino de Deus?

15 MINUTOS
Como você e sua célula podem se mobilizar para este próximo ano de desafio missionário? Tracem
planos de como impactar o local onde vocês estão. Incentivem uns aos outros a se prepararem.
Aqueles que tem o desejo, informem sobre a escola de missões Télos.

Apresentem em oração os membros da célula que estão dispostos a fazer missão. Lembrem de
começar desde já a orarem pelos países e missionários escolhidos no momento do quebra gelo.

