Rio das Ostras, 07 de Agosto de 2016.
Roteiro para Pequeno Grupo Multiplicador
TUDO COMEÇA EM DEUS
Texto base:
“Pois todas as coisas, absolutamente todas, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis [...] começaram nele e nele
encontram seu propósito” (Colossenses 1.16)
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)
Os homens têm muitos propósitos seculares e eclesiásticos, mas a vida só tem um real significado quando nosso
propósito está na pessoa de Cristo: “Tudo foi criado por meio dele e para Ele”. Cristo deve ser o centro de sua vida,
de seus pensamentos, alvos, sonhos, ministério na igreja e família. E Deus nos ama tanto, que fará tudo necessário
para nos lembrar deste fato. Dizer que Jesus é o propósito de nossas vidas também é muito abstrato. Mas o que
significa? Como afeta meu dia-a-dia? Que diferença faz? Como Marta, andamos preocupados com muitas coisas,
mas somente uma coisa é necessária. Jesus! Comunhão com Ele. Semelhança a Ele. A vida d’Ele na minha vida,
transformando minhas palavras, meus pensamentos, minhas atitudes, meus atos (veja Gl 2.20). Nossa tendência,
mesmo que sutilmente, é de achar que o mundo deve girar ao nosso redor, para nossa paz e bem estar. Mas,
biblicamente, Deus não existe para nos servir, mas para nós o servirmos e glorificá-lo. Você não é o foco, o propósito
de sua vida é muito maior que a realização pessoal, a paz de espírito ou mesmo a felicidade. É muito maior que sua
família, sua carreira ou mesmo seus mais ousados sonhos e ambições. Todas essas coisas são importantes e devem
ter sua prioridade, mas se você quiser saber por que foi colocado neste mundo, deverá começar por Deus. Você
nasceu por um propósito d’Ele e para cumprir o propósito Dele. Leia o texto a seguir e veja como Deus transformou a
vida de Zaqueu. Em Lucas 19.1-9 1. Encontramos o seguinte: “Jesus entrou em Jericó, e atravessava a cidade. 2.
Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. 3. Ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de
pequena estatura, não o conseguia, por causa da multidão. 4. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para
vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: “Zaqueu, desça
depressa. Quero ficar em sua casa hoje”. 6. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. 7. Todo o povo
viu isso e começou a se queixar: “Ele se hospedou na casa de um pecador”. 8. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao
Senhor: “Olha, Senhor! Estou dando a metade dos meus bens aos pobres; e se de alguém extorqui alguma coisa,
devolverei quatro vezes mais”. 9. Jesus lhe disse: “Hoje houve salvação nesta casa! Porque este homem também é
filho de Abraão”.
PERGUNTAS PARA REFLEXÃO E DISCUSSÃO
1. Você, como todos nós, certamente já parou para pensar, ou se sentiu confuso, sobre o propósito de sua vida.
Existe algo que precisa ser mudado com urgência em sua história?
2. Conforme o texto que lemos, o que levou Jesus a se interessar em estar na casa de Zaqueu, o rico cobrador de
impostos?
3. Pela reação de Zaqueu quando Jesus chamou por ele, como você acha que ele se sentiu ao receber Jesus em sua
casa?
4. O encontro de Zaqueu com Jesus promoveu transformação em sua casa e em sua vida. Você está disposto a
experimentar essa transformação em sua vida e em sua família?
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

