Rio das Ostras, 15 de Maio de 2016.
Roteiro para Pequeno Grupo Multiplicador

O DEUS QUE VÊ, ACOLHE E ENSINA
Texto: Mateus 4.23 a 5.2
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)
O tema central do Sermão do Monte é a transformação da mente e da conduta. Cada cristão deve se tornar um modelo e cultivar uma vida
de sincero relacionamento com o Senhor. A grande ênfase desse sermão é que os cidadãos do Reino de Deus precisam ser diferentes dos
judeus escribas, fariseus e saduceus que normalmente tinham bom conteúdo de ensinos na cabeça, mas não no coração. Por essa razão o
argumento central do sermão é "Não vos assemelheis a eles" (Mt 6.8). No texto de hoje tomamos conhecimento de que Jesus “viu” a
multidão, permitindo sua aproximação e, percebendo sua carência, passou a ensinar verdades do Reino de Deus. No encontro de hoje
estaremos visualizando estas três verdades.
1 – O DEUS QUE VÊ (Mt 5.1)
O olhar de Cristo é sempre mais abrangente e profundo que o nosso. Aqui não significa que Ele enxergava as pessoas, mas que podia
sondar seus corações e perceber suas necessidades. A Bíblia afirma que o Senhor nos vê quando ainda somos uma substância info rme, um
embrião (Sl 139.16). Ele viu as multidões e isso fez com que Ele falasse: Deus tem um plano para a humanidade que Ele criou. E eu vim para
estabelecê-lo. Com seu olhar Jesus enxergava toda a vida de uma pessoa.
2 – O DEUS QUE ACOLHE (Mt 5.1)
Uma coisa que alegra o coração de Deus é quando estamos em sua presença. O final do v. 1 diz que os discípulos se aproximaram de
Jesus. Ele não dispersou a multidão cansada. Sentou com ela, ensinou, exortou, investiu tempo, encorajou e apontou o caminho. Acerca do
Deus acolhedor, podemos observar três coisas: a) Há um convite para irmos a Ele (Mt 11.28-30); b) Jamais seremos lançados fora (Jo 6.37);
c) Estará sempre conosco (Mt 28.20).
3 – O DEUS QUE ENSINA (Mt 5.2)
Jesus vai ensinar a multidão nos próximos 106 versos do livro de Mateus. a) Qual o objetivo de seu ensino? Ele está aqui mostrando-nos o
caminho para o céu; para o lugar que Ele tem preparado para nós; o caminho para a vida eterna; b) Como Ele está ensinando? Com um
amor surpreendente. Ele não nos traz “para um monte que queima com fogo”. Ele agora se dirige a nós com sua voz ainda pequena:
“Abençoados”, ou felizes... (v. 3 a 11); c) Com que autoridade ensina? Ele não ensina como os escribas; nem como Abraão ou um dos
profetas; nem como quaisquer dos filhos dos homens. É alguma coisa mais do que humana; mais do que pode concordar algum ser criado.
Ele fala, como um Criador, afinal!
PERGUNTAS PARA REFLEXÃO E DISCUSSÃO
a) Você já atentou para o fato de que Deus te vê e sabe quem você é?
b) Você crê que o Senhor sabe quem você é? Que conhece seu coração, suas fraquezas, suas lágrimas e seus sonhos?
c) Você tem alguma experiência em ter buscado a Cristo num momento em que se sentia confuso, sozinho ou sem direção? Compartilhe
brevemente com o grupo.
d) Você se considera uma pessoa “ensinável”? Em outras palavras, tem facilidade em aprender uma verdade e aplicar em sua vida?;
e) Ao refletir sobre o Deus que vê, acolhe e ensina, o que mais lhe chamou a atenção?
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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