Rio das Ostras, 08 de Maio de 2016.
Roteiro para Pequeno Grupo Multiplicador

O VALOR DA PRUDÊNCIA
Mateus 7.24-27
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)
Jesus, ao final do Sermão do Monte, adverte seus ouvintes quanto a uma fé nominal. Para Jesus, não basta apenas professar a fé nEle, ouvir
suas palavras. É preciso, acima de tudo, que seus ouvintes sejam praticantes de sua Palavra, para que tenham sucesso na vida cristã. Ele
comparou seus ouvintes a dois tipos de construtores. Não há um terceiro tipo ou um intermediário. Assim, não há um terceiro tipo de
ouvintes. Eles são prudentes ou insensatos. Ou são ouvintes que praticam suas palavras ou ouvintes negligentes. Olhando para o texto
podemos fazer dois destaques...
1) SEMELHANÇAS ENTRE OS DOIS CONSTRUTORES
a) O tipo de casa que constroem. Portanto, no caso dos dois construtores, suas casas eram semelhantes na maneira como foram
construídas. A técnica para a construção foi a mesma, bem como o material utilizado. Jesus não destaca a diferença entre o tipo de material
ou a arquitetura.
b) O local escolhido para a construção. Ambos constroem próximo ao leito seco de um rio. Enquanto a estação das chuvas
não vem, ambas as casas permanecem sem sofrer risco algum. As coisas mudam quando chegam às chuvas.
c) As circunstâncias enfrentadas. Ambas as construções estarão sujeitas às mesmas circunstâncias climáticas. Ambas as casas sofrerão
com as tempestades. Os ventos baterão com força contra suas paredes.
2) A DIFERENÇA ENTRE OS DOIS CONSTRUTORES
Jesus demonstra que a diferença entre os dois construtores está em como lançam os alicerces de suas casas. O construtor prudente lança o
alicerce de sua casa sobre a rocha, enquanto o construtor insensato lança-o sobre a areia.
a) O construtor prudente. Ele sabe que, no futuro, aquele leito de rio seco poderá, com a chegada de uma tempestade, transformar-se em
um rio com forte correnteza. Assim, lança o alicerce de sua casa num local que ofereça segurança. Isso significa, segundo Jesus, que ele
ouviu e praticou a Palavra. Notem que não existe diferença entre os ouvintes de Jesus, até que cheguem as tempestades e as provas da
vida. As tempestades colocam em descoberto os alicerces. Quem ouve e pratica as palavras de Jesus, em chegando as lutas e tri bulações,
permanece com sua vida inabalada, firme e segura.
b) O construtor insensato. Este não pensa no futuro. Embora construa sua casa como o outro. Ele não toma providências para que sua
casa permaneça segura, livre de desmoronamento. Vindo repentinamente as tempestades, transformando-se o curso seco do rio em forte
correnteza, batendo-se os ventos e a chuva, bem como as águas contra sua casa, ela vem a ruir, pois foi edificada sobre a areia. Esse
construtor é comparado àquele que ouve as palavras de Cristo e não as pratica. Diante das provações que virão – e elas chegam, tanto para
o ouvinte prudente, como para o insensato – ouvir as palavras de Cristo e não praticá-las é loucura, insensatez, falta de prudência.
PERGUNTAS PARA REFLEXÃO E DISCUSSÃO
1 – As tempestades são figuras das provas que todos nós enfrentamos. Você concorda com isso?
2 – Qual é o resultado do crente passar por tribulações, segundo Romanos 5.1-5?
3 – Reflita sobre a seguinte afirmação: “Distinguir um cristão de um não cristão é mais fácil, mas distinguir um cristão verdadeiro do falso é
muito mais difícil”.
4 – Você se assemelha com qual construtor?.
5 – Quais decisões você precisa tomar hoje para ser um homem ou mulher prudente?
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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