Rio das Ostras, 05 de Junho de 2016.
Roteiro para Pequeno Grupo Multiplicador

CORAÇÃO LAVADO
Textos: Mateus 5.8; Marcos 7.20-23
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)
Do coração procedem as fontes da vida; a boca fala do que o coração está cheio. Estas são verdades que nós conhecemos. Mas poucos
sabem (ou não se lembram) que os de coração limpo verão a Deus. Mas quem é a pessoa pura de coração? Se para ver a Deus precisamos
ser limpos de coração, o que precisamos fazer para que isso aconteça? Este será o objeto de nosso encontro de hoje.
1 – QUEM SÃO OS PUROS DE CORAÇÃO?
John Wesley, avivalista do século afirma que os puros de coração “são aqueles cujos corações Deus tem 'purificado, assim como Ele é puro';
que são purificados, através da fé, no sangue de Jesus, de toda afeição profana; que, sendo, 'limpos de toda imundícia da carne e espírito;
santidade perfeita no temor' amoroso 'de Deus'. Eles são, pelo poder de sua graça, purificados do orgulho, através da mais profunda pobreza
de espírito. Da ira, e de toda paixão indelicada ou turbulenta, através da humildade e gentileza. De todo desejo, a não ser o de agradar e
alegrar a Deus, para conhecer e amá-Lo, mais e mais, através daquela fome e sede de retidão, que agora ocupa toda a sua alma: De
maneira que, agora, eles amam ao Senhor seu Deus com todo seu coração, com toda sua alma, mente e forças”.
2 – PORQUE BUSCAR A PUREZA DO CORAÇÃO?
a) O problema da aparência: Devemos buscar a pureza do coração porque evidencias exteriores não garantem a salvação eterna (Veja Mt
23.27-28). Uma pessoa pode ter a aparência, se vestir como, andar com Bíblia, freqüentar uma Igreja, ser membro de uma Igreja de cristão, e
ainda assim não ser cristão.
b) Santuário de Deus: Deus habita no coração. Se o nosso corpo é o templo do Espírito, o coração é o santo dos santos. Deus habita com o
abatido e contrito de coração (Is 57.15; Ef 3.17). O coração puro é o paraíso de Deus, onde Ele se deleita em habitar.
c) O serviço fiel: Os de coração limpo servem a Deus com integridade e sinceridade. O Senhor sonda nosso coração e os conhece.
Ele requer a verdade, daquilo que está, no interior do homem: Ele inspeciona o coração, e experimenta as afeições; e, se você está inclinado
à iniqüidade com seu coração, o Senhor não irá ouvi-lo.
3 - COMO TER UM CORAÇÃO PURO?
a) O que observar? Leia Salmo 119.11 e João 17.17. Qual poder de ação a Palavra de Deus tem na vida do homem? Quando somos
confrontados pela Bíblia, descobrimos o que está em nosso interior.
b) No que se purificar? Leia 1 João 1.7. O que o sangue de Cristo faz por nós?
c) A quem clamar? Leia Jó 14.4; 15.14; Sl 51.10. Jó e Davi clamam a quem para terem seus corações purificados?
PERGUNTAS PARA REFLEXÃO E DISCUSSÃO
1) Você é puro de coração? (veja Tiago 4.6);
2) O que você é exteriormente o é também na vida interior?
3) Você tem a Bíblia como fonte para proporcionar a limpeza de seu coração?
4) O que contamina o homem? (Mc 7.20, 23).
TEMPO DE ORAR (20 minutos)
Compartilhar seus pedidos de oração em trios, mas não se esqueçam de orar para que sejam humildes testemunhas de Cristo em casa,
trabalho, Igreja, escola...
Cântico ou hino final.
Pr. Fabio Martins

