Rio das Ostras, 01 de Maio de 2016.
Roteiro para Pequeno Grupo Multiplicador
REFRIGÉRIO DE DEUS
Isaías 55.1
TEMPO DE ORAR E LOUVAR (Cântico ou hino) (10 minutos)
• Orar pela família que está recebendo o PGM e pelos visitantes.
• Ore pelos visitantes do seu PGM, caso ainda não tenha, ore para que na próxima semana isso possa acontecer.
• Apresente ao PGM seus alvos de oração.
TEMPO DE CANTAR E DE COMPARTILHAR A PALAVRA (25 minutos)
Isaías é um profeta que buscou no seu tempo advertir e conduzir o povo a uma vida de temor, reverência e dependência de
Deus. Face ao juízo iminente, o profeta convoca ao povo para que se volte à Deus, recebendo d’Ele cuidado, bênçãos e vida
abundante. O texto de hoje é um convite àqueles que têm sede de Deus. O mundo em que vivemos, nossa própria condição e a
falta de conhecimento de Deus, são fatores que nos atrapalham a buscarmos no Senhor refrigério. Para que usufruamos disso,
no entanto, da nossa parte é necessário...
1 – ACEITAR (v. 1-3). Um convite nos é feito e nós precisamos aceitá-lo. Porque continuar tendo sede; porque continuar
passando privação, se a salvação está pronta ao nosso alcance? Um encontro com Deus mata a sede espiritual (Leia João
4.15). Ficar junto à Fonte, este é o caminho; apropriar-se da salvação que nos é dada por Jesus Cristo; rejeitar as fontes rotas e
não perder tempo com falsos convites.
2 – BUSCAR (v. 6). Dediquemo-nos a buscar o Senhor. "Busquem o Senhor enquanto é possível achá-Lo; clamem por Ele
enquanto está perto" (v. 6). Tempo haverá – e a Bíblia repetidamente nos adverte sobre isto – que se desejará buscar a Deus,
mas Ele não mais poderá ser encontrado.
3 – CONSERTAR (v. 7). Voltemo-nos para o Senhor. Enquanto o ser humano continuar achando-se capaz de dirigir os seus
caminhos e julgar-se capaz de encontrar a solução para as suas necessidades e anseios apenas como uso de seus esforços,
esta preciosa salvação continuará indisponível para ele. Leia Tiago 4.8-10 e veja a importância do arrependimento na vida do
homem.
4 – CONFIAR (v. 8-9). Deus trabalha diferente de nós. Ele salva pela graça, sem esforço humano (Ef 2.8). Seus pensamentos e
caminhos não são os nossos (v. 8). Neste contexto, o caminho está para a conduta, tanto quanto o pensamento está para o
caráter. Daí, só se pode constatar verdadeira mudança de conduta quando antes houver verdadeira mudança de caráter.
Quando confiamos em Deus vivemos uma vida de alegria, paz (v. 12) e sob os cuidados de Deus (v. 12).
PERGUNTAS PARA REFLEXÃO E DISCUSSÃO
1 – Em qual fonte você tem buscado refrigério para as suas questões mais íntimas e perturbadoras?
2 – Você pode dizer, com toda sinceridade e convicção, que tem buscado a Deus devidamente?
3 – Reflita sobre as áreas de sua vida que ainda precisam ser consertadas diante de Deus.
4 – Você tem confiado em Deus entendendo que os pensamentos e caminhos d’Ele são melhores e mais seguros que os seus?
TEMPO DE ORAR (20 minutos)
Compartilhar seus pedidos de oração em trios, mas não se esqueçam de orar para que seja uma testemunha eficaz de Cristo
em casa, trabalho, Igreja, escola...
Cântico ou hino final.
Pr. Fabio Martins

