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LEGADO – ALCANÇANDO O PERDIDO 

2 Coríntios 6.1-11 
 

SENTIR 
 
A Comunidade da Graça tem uma história e um legado. O tipo de 
cristianismo que queremos viver está resumido em nossa Visão: Uma 
igreja-família, vivendo o amor de Cristo, alcançando o próximo e 
formando discípulos. Sabemos de onde viemos, quem somos e para 
onde vamos. Vimos que temos um princípio espiritual que é a mensagem 
da cruz que trata da nossa inclusão na morte e ressurreição com Cristo, 
e nos faz participantes da família de Deus. Vimos também que somos 
uma comunidade de irmãos que se amam e se edificam mutuamente. E 
tudo isso, inevitavelmente, gera alguma coisa. 
 
Para que fomos criados por Deus? Será que realmente nós nascemos 
com um propósito na vida? 
 
APRENDER 
No texto de 2 Coríntios, vemos o preço a ser pago por alguém que quer 
obedecer ao chamado de Deus. Paulo começa falando sobre 
cooperação. Mas a partir do verso 3, ele abre seu coração e fala das 
dores do ministério, daquilo que ele sofreu e enfrentou em sua missão.  
 
A palavra “missão” em latim significa “enviar”. Temos uma missão, isto é, 
fomos enviados. E enviados para onde? Jesus disse em João 17 que 
fomos enviados ao mundo para levar Deus às pessoas. E essa missão 
tem 5 características: 

• Vem do céu 
• É um privilégio 
• Tem um alcance eterno 
• Dá sentido à vida 

• Tem um preço 
 
Essa missão é coletiva e também individual. Mas já parou para pensar 
em como isso funciona? Como cada um de vocês pensa que a missão 
coletiva e individual se misturam nessa cooperação de que Paulo fala? 
 
REFLETIR 
Veja o texto de Ezequiel 3.18. Será que temos consciência da nossa 
responsabilidade e da urgência de falarmos de Deus? 
 
Você consegue achar propósito de vida em alcançar o perdido? Por que? 
 
Qual é a maior e mais importante ferramenta de evangelismo que você 
tem? 
 
Há pessoas sem Deus próximas a você? O que você poderia fazer por 
elas? 
 
Essa missão tem um preço. Você está disposto a pagar esse preço? Por 
que? 
APLICAR 
 
Quando somos transformados pela graça de Deus, vamos além do limite, 
além das nossas falhas, além de tudo. Ele é especialista em transformar 
gente pequena em grandes missionários! Deus quer usar a nossa vida 
poderosamente em favor dos perdidos, para a sua glória. 
 
 


