Rio das Ostras, 03 de Abril de 2016.
Roteiro para Pequeno Grupo Multiplicador

PERSEVERANÇA PARA MUDAR
Êxodo 33.1-6
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)
Lendo o Êxodo somos informados que, após a libertação de Israel do Egito (Êx 1-18) e a adoção do povo como filhos (Êx 1924), o propósito de Deus era habitar entre os seus filhos em doce comunhão (Êx 25-40). Mas a demora de Deus com Moisés no
topo do Sinai (apenas 40 dias e 40 noites) levou o povo a quase colocar tudo a perder. Israel fabrica um bezerro de ouro (Êx 32)
e atrai para si uma conseqüência quase irreparável (Êx 33). O povo ainda estava com o coração obstinado e isso fez com que
Deus não mais desejasse seguir com ele (Êx 33.3). Ele, o povo, precisa mudar e passar a viver no centro da vontade de Deus.
Assim, vamos refletir em três simples lições que o texto nos apresenta. Para mudar preciso perseverar em...
1 – ESCUTAR – v. 1-3 – Deus faz três advertências ao povo: a) Cuidem para não viverem de maneira pragmática, ou seja, não
busquem um resultado a qualquer custo. Se o que vocês querem é apenas entrar na terra prometida, tudo bem, mas Eu não
farei parte disso; b) Cuidem para que vitória sobre o inimigo não seja apenas uma ocasião para usufruírem dos benefícios da
terra (v. 2). Isso de nada valerá se minha presença não estiver com vocês; c) Cuidem para vocês não apenas desfrutarem de
experiências religiosas e saciarem seus desejos, fazendo assim vocês estarão adorando outros deuses e não apenas a mim.
Escutar a Deus é fundamental. Podemos chegar onde queremos; conquistar o que queremos; usufruir do que desejamos, mas
se o Senhor não estiver conosco, do que adiantará?
2 – AVALIAR – v. 4-6 - Quando o povo de Israel percebeu que Deus estava oferecendo a eles a sua bênção sem o seu
relacionamento, os seus presentes sem a sua presença, as suas conquistas sem a sua comunhão, eles disseram: “Não, de jeito
nenhum!”. Ao avaliarem a situação, eles entenderam que não podiam agir como aqueles que querem tudo de Deus, mas se
negam a ter Deus e somente Deus.
3 – AVANÇAR – v. 12-17- Estes versos são muito importantes aqui. Tendo o povo se arrependido, buscado mudança de vida, e
Moisés dito que sem Deus eles não queriam ir, o Senhor decidiu seguir viagem com eles.
Há lições importantes: a) Deus não compactua com o pecado; b) Deus reconhece o quebrantamento de seu povo; c) Deus
nunca esquece de nós. O arrependimento era fundamental para que se fizesse presente e eles pudessem avançar rumo à terra
prometida.
PERGUNTAS PARA REFLEXÃO E DISCUSSÃO
1 – Você acredita que todo aquele que crê em Cristo persevera até o final?
2 – Porque muitas pessoas não perseveram em ouvir a Deus, antes, andam em conformidade com seus desejos e vontades?
3 – As ovelhas do Senhor ouvem Sua voz. Você se considera uma ovelha de Cristo?
4 – Você sente a presença de Deus conduzindo você e aprovando suas escolhas?
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.
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