Rio das Ostras, 06 de Março de 2016.
Roteiro para Pequeno Grupo Multiplicador
NÃO DEIXE PARA DEPOIS
Texto - Lucas 9.57-62
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)
Porque mudar é tão difícil para o ser humano? Por que muitos resistem em andar por caminhos que agradam e glorificam a
Deus? O texto de Lucas apresenta o custo do discipulado. Ele aponta as barreiras que se levantam no caminho daqueles que
começam a pensar sobre seguir ou não seguir a Jesus. De alguma forma o texto registra uma realidade do homem, a de que ele
é resistente a mudanças e não deseja adequar-se ao Evangelho e suas exigências. A lição principal desse texto é que todos
devemos colocar Cristo em primeiro lugar nas nossas vidas, mas, infelizmente, colocamos sempre nós mesmos no centro de
tudo. Resultado? Procrastinamos. Deixamos para depois, para a última hora, aquilo que deveria ser colocado hoje, aqui e agora,
em primeiro lugar nas nossas vidas – o Senhor Jesus Cristo.
Não podemos deixar para depois o seguir a Cristo em que pese as...
1 – DIFICULDADES (v. 58). O primeiro candidato a discípulo se voluntaria com grande empolgação. Como muitos de nós que
empolgados começamos um monte de coisas na vida, mas logo abandonamos tudo. Segundo Jesus, os que o seguem não tem
onde “reclinar a cabeça”. Há um preço a ser pago; uma batalha a ser travada; obstáculos a serem superados. Jesus, no entanto,
lhe diz: “Espere um pouco aí! Conte antes o custo. O que você está tentando fazer não é tarefa fácil. Sim, é necessário, é a
coisa mais importante na vida, mas não é tarefa fácil”.
2 – DIVERSIDADES (v. 60). O segundo candidato foi recrutado. Ele se mostrou interessado, mas disse que primeiro ele
precisaria sepultar o seu pai. Óbvio que seu pai não estava ainda morto. Se estivesse, esse homem não estaria ali no caminho
de Jesus (Lc 9.57), mas no velório do pai. O que esse homem queria era tempo para voltar para casa, continuar convivendo com
o pai até ele morrer, depois enterrá-lo, receber sua herança e, aí sim, seguir Jesus. Aparentemente nada de errado. Afinal, que
pecado há em querer viver com o pai, honrar o pai, enterrar o pai e receber o que é seu por direito de herança? Nada, mas se
não fosse por uma coisa. Esse homem estava colocando uma opção legítima, dentre todas as outras diversas opções legítimas,
na frente do que era prioritário.
3 – DUALIDADES (v. 62). Precisamos atentar paras a coisas que estão em nosso coração. Muitas vezes queremos avançar,
mas também somos levados por nossos corações em outras direções e acabamos retrocedendo. A lição para aqueles que não
querem mudar é clara. Sempre que estivermos com os olhos numa coisa, mas com o coração noutra, jamais conseguiremos
honrar e concluir o que é prioritário.
PERGUNTAS PARA REFLEXÃO E DISCUSSÃO
1 – Você acredita que as dificuldades da missão têm levado muitas pessoas a não andarem como discípulos de Cristo? Por
quê?
2 – A multiplicidade e diversidade de opções tem atraído muitas pessoas e confundido muitos a não seguirem imediatamente a
Jesus. Isso também acontece com você?
3 – O coração dúbio tem atrasado o progresso espiritual de muitos crentes. O que você faz quando seu coração deseja olhar
para trás e não seguir a Cristo?
4 – Pense com o grupo sobre:
Nossa incapacidade de priorizar o Reino de Deus e Sua justiça.
Nossa insubordinação ao plano de Deus para nossa vida.
Nossa inconstância naquilo que Deus nos deu para fazer.
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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