Rio das Ostras, 17 de Julho de 2016.
Roteiro para Pequeno Grupo Multiplicador
UM BOM LUGAR PARA MORAR
Texto base: Apocalipse 21.1-7
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 texto de hoje é uma apoteose da revelação de Deus, uma breve descrição do céu. A pregação sobre o céu traz
profundas lições morais para a igreja (veja rapidamente os seguintes textos: Mt 6.10, 20, Cl 3.1). Nós acreditamos
que para o céu irão os salvos em Cristo que viverão eternamente na presença de Deus. Assim, por ser a morada dos
crentes professos, dos cidadãos da pátria celestial (Fp 3.20), devemos desejar o céu por ser um lugar de...
1 – RESTAURAÇÃO (v. 1). A natureza escravizada pelo pecado (Rm 8.20,21), agora está completamente
restaurada. Deus não cria um novo céu e uma nova terra, mas torna-os novo, como do nosso corpo, fará um novo
corpo. Não é aniquilamento, mas renovação.
2 – SALVAÇÃO (v. 2, 6-7). O céu é conhecido por quem vai estar lá. A cidade santa, a nova Jerusalém, a noiva
adornada para o seu esposo. A igreja glorificada, composta de todos os remidos, de todos os lugares, de todos os
tempos, comprada pelo sangue do Cordeiro, amada pelo Pai, selada pelo Espírito Santo. Essa noiva vai estar no
céu pela graça (v. 6,7). Os sedentos bebem de graça da água da vida. Todos os que têm sede podem saciar. Todos
os que buscam encontram. Todos os que vêm a Cristo, Ele os acolhe.
3 – CONSOLAÇÃO (v. 4). a) No céu não haverá dor. A dor é conseqüência do pecado. A dor física, moral,
emocional, espiritual não vai entrar no céu. Não haverá mais sofrimento, enfermidade, defeito físico, cansaço, fadiga,
depressão, traição; b) No céu não haverá mais lágrima. Não haverá choro nas ruas da nova Jerusalém. Este mundo é
um vale de lágrimas. Muitas vezes alagamos o nosso leito com nossas lágrimas. Entramos no mundo chorando e
saímos dele com lágrimas. Mas Deus é quem vai enxugar nossas lágrimas. c) No céu não haverá luto nem morte.
A morte foi lançada no lago de fogo (Ap 20.15). Ela não pode mais nos atingir.
4 – COMUNHÃO (v. 2, 3, 7). A vida no céu será como uma festa de casamento que nunca termina (v. 2).
Ele é um local de alegria, celebração, devoção. Deleitar-nos-emos no amor de Deus. Ele se alegrará em nós como o
noivo se alegra da sua noiva. Esta festa nunca vai acabar. Lá teremos uma profunda comunhão com Deus (v.3b). Lá
não seremos um povo separado ou segregado, mas a família e povo de Deus.
PERGUNTAS PARA REFLEXÃO E DISCUSSÃO
1. Você já é um habitante dessa cidade santa? Seu lugar já está preparado nessa cidade?
2. Onde você tem colocado o seu coração? Na nova Jerusalém ou na grande Babilônia?
3. Qual é o seu destino: o paraíso ou o lago de fogo?
4. Para onde você está indo: para a Casa do Pai, onde o Cordeiro é a lâmpada eterna ou para as trevas exteriores?
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

