
A Igreja viva 
“Por que assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras e morta.”  

(Tg 2:26) 

Quebra gelo (5min) 

Amor e cuidado 

Oremos pela agenda de intercessão por missões mundiais nos dias de PGM dessa semana: 

 Pelo crescimento dos líderes com DNA missionário na Ucrânia, Turcomenistão, Uzbequistão e 

Polônia; 

 Pelo centro médico, pelas tendas que precisam ser alargadas e de mais materiais para o 

desenvolvimento do trabalho na África Ocidental; 

 Pelos missionários que vivem em áreas que não há presença cristã, para que a família de 

missionários no local seja usada e protegida pelo Senhor.  

Oremos pelas bênçãos de saúde sobre a família pastoral; 

Pelos pedidos de oração de cada irmão do seu PGM. 

Momento de louvor e adoração (5min) 

Para ler e refletir (15min) 

 Ao estudarmos a carta dedicada à Igreja de Sardes no livro de Apocalipse (Ap 3:1-6) nos deparamos 

com uma severa exortação do Senhor àquela igreja que “tem nome de que vive, e está morta” (Ap 3:1). 

Estudamos também na EBD que em Sardes havia prosperidade financeira, devido à importante 

produção de lã e tinturaria e por fazer parte das rotas de estradas importantes. 

Poderíamos imaginar que seria uma igreja propícia à grandes obras pelo evangelho, que receberia 

elogios pelo seu apoio à expansão do reino de Deus, no entanto, nessa carta nenhum elogio é 

referenciado à Igreja desse local, apenas uma referência a algumas pessoas que não contaminaram suas 

vestes. 

Temos nós como Igreja vivido o evangelho sem contaminar as nossas roupas com a indiferença à morte 

espiritual dos que não conhecem a boa nova de Cristo, e com a indiferença aos necessitados que tem 

fome, sede ou são estrangeiros em nossa terra? Ao falar sobre o juízo final em Mt 25: 31-46, o Senhor 

separa os justos dos ímpios pelo cuidado aos necessitados e apresenta a condenação aos ímpios (vide 

Mt:25:41-42). 

Na carta de Tiago 2:26, ele utiliza a morte para designar a fé sem obras, ou seja, aquele que busca a 

Deus para si, mas não pratica o que para si buscou. 

Reflitamos sobre o quanto de Sardes temos em nossa vida. Lancemos fora toda omissão, frieza, 

indiferença ou qualquer sentimento que nos impeça de praticar as boas obras que aprendemos com fé 

na palavra de Deus. Que possamos pregar livre e intensamente o evangelho ao mundo. Que possamos 

ajudar os mais humildes nas suas necessidades. Sejamos generosos nos dízimos, nas ofertas, e em 

especial, nas ofertas de missões. Adotemos missionários através do amor e cuidado na intercessão e 

financeiramente apoiando-os. Eis que a Igreja do Senhor é viva. 

Compartilhamento da palavra de Deus em nós (25min) 

 Com base na reflexão acima, você tem participado da Igreja viva? Como? 

 Caso considere que tem feito pouco, como pretende mudar esse panorama em sua vida? 

 Liste as atividades que o seu PGM pode fazer para ajudar o necessitado e para apoiar Missões 

Mundiais. 


