Rio das Ostras, 10 de Julho de 2016.
Roteiro para Pequeno Grupo Multiplicador

O VALOR DO BOM RELACIONAMENTO

Texto base: Romanos 16.17-20
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)
Este capítulo é desafiador. Uma leitura superficial não nos faz ver o valor do texto. Quando o Apóstolo Paulo conclui
sua carta para as igrejas em Roma, ele ocupa o espaço de 24 versículos para mencionar 33 pessoas pelo nome.
Uma conclusão inevitável ao estudo desse texto é que Cristianismo tem a ver com ser uma família, com cuidar um
do outro, se importando, protegendo, amando, “dando cobertura”. Cristianismo não é algo que acontece de maneira
isolada. Cristianismo é hereditariamente família, e essa verdade nós precisamos enfatizar no nosso tempo.
Freqüentemente nós pensamos em Cristianismo como uma questão meramente individual. Nós o classificamos
dentre as coisas que se referem a nós como indivíduos e achamos que é para ser vivido em isolamento, não como uma
família de fé.
Cristãos professos promovem o bom relacionamento...
1 – TESTEMUNHANDO (v. 1-15; 21-23). Nós desfrutamos de uma Comunidade e assim, devemos servi-la.
Nestes versos Paulo menciona dezenas de pessoas. Observe o que elas fizeram e como abençoaram o
ministério do apóstolo.
a) Paulo reconhece uma auxiliadora (v. 1-2);
b) Paulo reconhece cooperadores destacados (v. 3-5a). Priscila e Áquila: “arriscaram a sua própria cabeça” e
“davam cobertura a Paulo”;
c) Paulo reconhece diversos cooperadores (v. 5b-16). “Companheiros na prisão”, “dignos de nota entre os
apóstolos”, “eram cristãos antes de Paulo” (v. 7). Repare outras características entre os versos 8 a 15 e perceba
como estes homens davam bom testemunho de sua fé;
d) Paulo reconhece quem está participando do ministério (v. 21-23).
2 – ABRAÇANDO (v. 16). “Saúdem e recebam uns aos outros carinhosamente”. Em nossa cultura, um abraço
amigável ou um aperto de mão significam a mesma coisa. Cristianismo é inerentemente família. Nós amamos
comunhão e devemos desfrutar dela. (Repare quantas vezes aparece a expressão “saudai”.
3 – ENSINANDO (v. 17-19). Precisamos nos esforçar e ensinar: o bom testemunho (v. 17), o discernimento (v.
18) e a obediência (v. 19).
Ele diz: “Notem aqueles que causam divisões”. Jesus disse: “Aquele que comigo não ajunta, espalha” (Lc 11.23). A
orientação bíblica é simples. Se você conhece pessoas rebeldes que causam divisão na comunidade, no trabalho,
na igreja: afaste-se delas. Elas não servem a Cristo, mas a si mesmas (v. 18). Seja obediente (v. 19).
4 – CONFIANDO (v. 20, 25-27).
a) Na vitória sobre o maligno (v. 20). Porque os Cristãos estão “em Cristo”, o Deus de paz esmagará Satanás
debaixo de “nossos pés”! Isto significa que vivemos em vitória.
b) No cuidado de Deus por nós (v. 25-27). Ele, em Seu poder, nos confirma (v. 25), promove o Evangelho da
Salvação (v. 25), nos conduz à obediência a esse Evangelho (v. 26), nos salva em Cristo (v. 27).
PERGUNTAS PARA REFLEXÃO E DISCUSSÃO
1 - Você concorda com a expressão: “O bom relacionamento é o caminho para a Igreja alcançar seu intento”?
2 - O seu testemunho tem ajudado as pessoas a se relacionarem bem na Igreja?;
3 - Você se considera uma pessoa acolhedora?;
4 - Por seu intermédio as pessoas se integram na Igreja ou abandonam?
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

