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ALCANÇAR O PRÓXIMO 
  

Texto: Atos 4:1-31 

Neste ano de 2017, o tema nacional da Comunidade da Graça será ALCANÇAR O 

PRÓXIMO; todo rebanho no Brasil e no Japão, deverá ser mobilizado para o 

grande desafio de alcançar o perdido, para levá-lo à Cristo e à uma genuína 

experiência de novo nascimento. 

Mas, para sermos bem sucedidos neste desafio, como todos sabemos, precisamos 

estar cheios de vida (avivados), com uma grande vitalidade espiritual; e, neste 

ponto, encontramos o maior entrave para isto, pois muitas vezes nos achamos 

sem esta ousadia para impactar os perdidos, com os quais nos relacionamos em 

nosso viver diário. 

Por causa do pecado tudo ao nosso redor e no Universo traz as marcas da morte; 

tragicamente, tudo caminha para a morte, pessoas, relacionamentos, impérios, 

empresas, estrelas e, desgraçadamente, até as igrejas locais morrem (Ap. 3:1). Por 

isto é que, dentro das igrejas locais muitas pessoas estão sem vida (1Co. 11:30 e 

Ef. 5:14). 

AGENDA 

DATA EVENTO 

11.02 - Sábado 
15:00h 

CÉLULAS DE JOVENS 

11.02 - Sábado 
19:30h  

70º ANIVERSÁRIO DA PASTORA SUELY BEZERRA 
COMUNIDADE SEDE – VILA CARRÃO 

  12.02 - Domingo 
19h 

LANÇAMENTO DO TEMA: ALCANÇAR O PRÓXIMO 
PRESENÇA E PREGAÇÃO DO PR. OSMAR MISAEL DIAS 

14,16 e 17.02 
 

CÉLULAS 
ENCONTROS NOS LARES PARA EDIFICAÇÃO, COMUNHÃO E 
MULTIPLICAÇÃO 

“Uma Familia, Vivendo o Amor de Cristo, Alcançando o Proximo e Formando Discipulos.” 

Pr. Carlos A. B. Antunes 
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Uma das maneiras do diabo injetar em nós o veneno da morte espiritual, para nos 

impedir de cumprir o propósito de nossa missão, é a de nos levar ao medo, 

desânimo e acovardamento, através de AMEAÇAS.  

Estamos cercados por ameaças de: pestes, pragas, doenças, acidentes, assaltos, 

desemprego, traições, etc. Além disto, quando estamos determinados a obedecer 

ao Senhor em pregar o evangelho a todos que pudermos, o inimigo nos faz 

ameaças muito diretas e pessoais. Foi isto que ele fez com os primeiros cristãos, 

logo no início da igreja primitiva (At. 4:15-21). 

Mas, ao invés de ficarem com medo, desanimados e procurarem se acomodar às 

imposições do governo judeu, eles foram ORAR (At. 4:23-30); e o resultado foi 

que se sentiram revitalizados, para continuar a desenvolver a missão com ousadia 

renovada (At. 4:31). 

Assim queridos, quando formos atingidos por ameaças de qualquer tipo, cujo o 

objetivo é o de nos levar “a tirar as mãos do arado”, vamos nos lembrar que 

existem algumas fontes muito seguras, onde sempre encontraremos forças para 

rejeitar as ameaças deste mundo, posto no maligno, e nos revitalizarmos para não 

cessar, nem por um só momento, de desenvolver nossa missão: 

1 – A ORAÇÃO:  Sl. 69:12-13 e 109:4; 

2- A PALAVRA: Sl. 119:25, 107 e 154; 

3 – A COMUNHÃO COM IRMÃOS: Is. 41:6 e Ec. 4:10. 

Desta forma, dedicando-se à comunhão com o Senhor, diariamente, através da 

leitura da Palavra e da oração, e desenvolvendo comunhão com pessoas mais 

maduras a quem você possa confessar seus temores, fraquezas, tentações e 

pecados, sua vida será constantemente revitalizada; para que, neste ano, o 

desafio de ALCANÇAR O PRÓXIMO produza muitas vidas salvas no seu ministério, 

na sua célula e em nossa Comunidade. 

 

Questões para refletir e compartilhar no grupo: 

1- Como os apóstolos e os irmãos, em Jerusalém, reagiram às ameaças dos 

líderes judeus? Qual foi o resultado disto? 

2- Quais são as ameaças que, ultimamente, mais tem trazido preocupações a 

você? Procure compartilhar isto e orar sobre isto com seus irmãos, agora 

na célula. 

3- Quais são as fontes de revitalização espiritual para cumprimos a missão? 

Você as tem utilizado? 

4- Juntamente com toda a célula, tomem a decisão muito firme, alicerçada na 

graça de Cristo, de se envolverem ainda mais profundamente com o desafio 

de ALCANÇAR O PRÓXIMO, neste ano; também façam o pacto, o 

compromisso de se ajudarem mutuamente a reagir ainda com mais 

ousadia, contra todas as ameaças do inimigo. 

 

RECOMENDAÇÕES AOS DIRIGENTES 

 

ALCANÇAR O PRÓXIMO: O LANÇAMENTO DO TEMA DESTE ANO PARA TODA A CG,  

SERÁ NESTE DOMINGO, DIA 12, AS 19:00HS, EM NOSSA COMUNIDADE, COM A 

PRESENÇA E A PREGAÇÃO DO PR. OSMAR MISAEL DIAS. 

MOBILIZE TODA SUA CÉLULA PARA ESTAR NESTE CULTO, PARA QUE TODOS SEJAM 

INSPIRADOS A SE ENVOLVEREM COMPLETAMENTE NESTE TEMA TÃO PRECIOSO AO 

CORAÇÃO DE DEUS! 

 


