Rio das Ostras, 12 de Junho de 2016.
Roteiro para Pequeno Grupo Multiplicador

A LEI, CRISTO E NÓS
Textos: Mateus 5.17-21

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)
Muitos acham que a vinda de Cristo aboliu toda a Lei e que hoje vivemos na era da graça. Este pensamento não está correto. O
Senhor Jesus, o único ser humano que obedeceu à lei com perfeição, foi muitas vezes mal-entendido, como alguém que não
valorizava e que não obedecia à Palavra de Deus. No texto de hoje Ele se dedica a explicar aos seus discípulos qual devia ser a
atitude deles em relação à lei do Senhor dada no AT. Isto posto, deve-se destacar que acerca da Lei Jesus...
1) CUMPRIU (v. 17-18). Significa que Jesus cumpriu e revelou o real sentido da Lei. Precisamos nos perguntar: para que serve
a lei? Qual a finalidade dela? Ela nos adverte, chama atenção, nos direciona à Deus. De alguma forma a Lei expõe a vontade
de Deus para que vivamos bem (leia Rm 7.7). Pense: qual é o resumo da lei? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo
como a nós mesmos. Quem de nós consegue viver isso na integralidade? Sendo assim, Cristo veio cumpri-la por nós, para
que a finalidade da lei pudesse ser satisfeita.
2) ADVERTIU (v. 19). Jesus cumpriu a lei. Aquilo que nós não tínhamos condições de fazer, ele fez por nós. Significa que não
há mais lei? Não há mais ordenanças, preceitos? Não, não significa. Assim, guardar a lei e ensiná-la a outros na forma como
deve ser ensinada é muito importante. Aqui está o valor de um relacionamento discipulador, que visa a evangelização e ensino
da Palavra de Deus às pessoas. Significa a comunicação clara e fiel do Evangelho visando, sob o poder e a dependência do
Espírito Santo, levar pessoas ao arrependimento e à fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, tornando-se seus discípulos.
3) INSISTIU (v.20). A justiça requerida por Jesus é nada menos que a completa conformidade com a santa lei de Deus em tudo
quanto a pessoa é e faz! Jesus advertiu sobre a importância de observar e ensinar a Lei no verso 19. Agora ele reafirma o ensino,
insistindo que nossa justiça deve exceder a dos escribas e fariseus. Tal justiça significa aquilo que está no coração, não só os
feitos externos, aquilo que criam ou fingiam crer por meio de um esforço próprio. A observância da lei reveste de autenticidade a
fé que professamos (1 Jo 2.3-6). Não temos condições de cumprir cabal e totalmente as leis expressas por Deus, por isso Cristo
as cumpriu por nós. No entanto, não vivemos sem preceitos, sem lei, sem princípios. Jesus requereu e requer que seus
discípulos vivam os seus ensinos.
PERGUNTAS PARA REFLEXÃO E DISCUSSÃO
1) Tenho reconhecido a importância de observar a Bíblia e também de reconhecer a obra de Cristo em meu favor?;
2) Com olhos voltados para a Grande Comissão (Mt 28.19-20) tenho me empenhado em discipular pessoas?
3) Como é a minha religião? É de coração ou eu faço as coisas visando reconhecimento ou retribuição?
TEMPO DE ORAR (20 minutos)
Compartilhar seus pedidos de oração em trios, mas não se esqueçam de orar para que seja humildes testemunhas de Cristo
em casa, trabalho, Igreja, escola...
Cântico ou hino final.
Pr. Fabio Martins

