Semana:

16/07 a 22/07 •

UMA VISÃO DE REINO

Desafio da semana: Orar pelos novos desafios
S

ade

“Pai nosso, que estás nos céus! Santificado seja o teu nome. Venha o teu Reino; seja feita a tua vontade,
assim na terra como no céu... porque teu é o Reino, o poder e a glória para sempre. Amém.
(Mateus 6.9b-10; 13b)
INTRODUÇÃO: O Fim de um Ciclo
Neste mês tão especial, em que nossa comunidade completa 56 anos de vida, paramos para celebrar um ano de ciclo

das 4Estações. Hoje somos mais de 80 células, em diferentes lugares de nossa cidade, distribuídas nas redes PONTE
e CONECTA. Muitos foram os frutos, neste último ano, quando vimos pessoas se converterem, serem batizadas e
discipuladas, tornarem-se líderes, estarem em comunhão e servirem ao próximo. Sabemos que há muito para ser feito,
pois nosso Estado e Cidade vivem momentos terríveis. Contudo, apesar dos grandes desafios, cremos que Deus deseja
fazer algo extraordinário. Por isso, clamamos por um avivamento, como lemos em Isaías 44.3. “Pois derramarei água
na terra sedenta, e torrentes na terra seca; derramarei meu Espírito sobre sua prole, e minha bênção sobre seus
descendentes”. Neste dia tão festivo, a equipe pastoral de nossa comunidade anuncia a Visão, a Missão e a Estratégia
para nossa Igreja.
A VISÃO DA PIBCOPA

Como concelho pastoral da PIBCOPA, cremos que a Visão de Deus para nós é HONRAR O REI COM TODA
NOSSA VIDA. Com isso, afirmamos que pertencemos a uma eterna monarquia, onde existe um Soberano assentado
em seu trono, tal qual em Apocalipse 4.2: “Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um
trono no céu e nele estava assentado alguém.” O Rei dos reis governa tudo e todos, nossa vida pertence a Ele e, assim,
o que mais queremos é honrá-lO, lançando todas as nossas coroas aos Seus pés, declarando que só Ele é digno: “os
vinte e quatro anciãos se prostram diante daquele que está assentado no trono e adoram aquele que vive para todo o
sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono, e dizem: ‘Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória,
a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas’” (Apocalipse 4.1011).
A MISSÃO DA PIBCOPA

Também dirigidos pelo Santo Espírito, afirmamos como concelho pastoral que nossa Missão é LEVAR O REINO
PARA TODAS AS PESSOAS EM TODOS OS LUGARES. Lemos em Marcos 1.15: “‘O tempo é chegado’, dizia
ele. ‘O Reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas!’”. O Reino já foi inaugurado com a
primeira vinda de Cristo e o derramar do Espirito Santo, e será plenamente estabelecido na volta de Jesus. Dessa
forma, entendemos que como já pertencentes a esse Reino, devemos levá-lo a todas as pessoas, pois essa foi a ordem
dada pelo nosso Senhor em Mateus 28.18-20. Ele realmente espera que façamos discípulos, súditos do Rei dos reis,
os quais vão sinalizar o Reino de Deus na terra.
NOSSA ESTRATÉGIA

Por último, cremos que a estratégia para hoje é CADA DISCÍPULO UM MINISTRO, CADA CASA UMA
IGREJA. Cremos que hoje essa é a melhor forma de levarmos o Reino a todos àqueles a quem temos acesso.
Certamente, não é a única estratégia, mas a julgamos profundamente eficiente, uma vez que vem sendo usada desde a
Igreja de Atos: “Todos os dias, continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas, e juntos
participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o
povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos.” (Atos 2.46)
CONCLUSÃO

Inúmeros são os desafios diante de nossa Igreja, em um dos piores momentos da história da nossa nação. Muitos já
não têm esperança em nada, nem em ninguém, mas cremos que Deus nos deu uma Visão, uma Missão e uma Estratégia
neste contexto de caos. Por isso, desejosos do enchimento do Espirito Santo, ofereceremos tudo que somos e temos
para que o Rei seja plenamente honrado e para que o Reino seja plenamente estabelecido.

