Rio das Ostras, 19 de Junho de 2016.
Roteiro para Pequeno Grupo Multiplicador

O PROBLEMA DA JUSTIÇA PRÓPRIA
Textos: Mateus 6.1-4
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 estava anteriormente descrevendo a identidade do cristão, em termos de justiça, que deveria exceder à dos fariseus e escribas,
aceitando todas as implicações da lei de Deus. Esta justiça deve dirigir nosso coração, pensamentos e motivações – até mesmo
aquilo que nos é mais secreto e escondido. Certamente você conhece pessoas, ou pelo menos já deve ter visto, que ficam pela igreja
e pelas ruas anunciando seus feitos. Geralmente eles falam com orgulho que deram uma oferta significativa para a construção de
uma igreja; anunciam que sem suas habilidades a Igreja não será a mesma, etc. Se desejamos praticar uma justiça bíblica, temos
de cuidar para...
1 –NÃO BUSCAR RECONHECIMENTO DOS OUTROS (v. 1)
É preciso deixar claro uma coisa. Em nenhum momento a Bíblia condena a prática de atos de misericórdia, pelo contrário: o alimentar
o faminto, o vestir o nu, o assistir ao estranho... e se houver alguma outra obra de misericórdia, ela estará igualmente incluída nessa
direção. A coisa que está aqui proibida, não é meramente o fazer o bem às vistas dos homens; mas o fazer isto “para que sejam
vistos por eles”, visando essa intenção apenas. Desejar que a luz própria brilhe diante dos homens. Não podemos pretender isso,
quando nossa consciência é testemunha com o Espírito Santo, que nossa finalidade maior é fazer coisas que glorifiquem a Deus.
2 – NÃO BUSCAR AUTO-RECONHECIMENTO (v. 2)
O verso 2 fala das pessoas que fazem alarde ou tocam trombeta para si mesmas. Estas pessoas costumam se olhar no espelho e
cantar o hino “Quão grande és tu”. Elas amam a si mesmas, buscam sua promoção em todas as oportunidades e ficam orgulhosas
quando seus nomes são falados dos púlpitos. Pessoas que buscam prestígio próprio não estão preocupadas com o Reino, mas com
seu próprio ventre (Fp 3.18-19). Não deixem que uma trombeta seja ouvida diante de vocês. Não usem de ostentação ao fazerem o
bem. A honra do donativo vem de Deus apenas. Aqueles que buscam o louvor de homens já têm sua recompensa: Eles não terão o
louvor de Deus.
3 – SER RECONHECIDO APENAS POR DEUS (v. 3-4)
“Não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita”: “Com esta expressão, ele quis dizer que devemos ficar satisfeitos por termos
a Deus como única testemunha” (João Calvino). Aqui todo o nosso egocentrismo é aniquilado, pois a nova justiça que recebemos é
de incalculável generosidade e auto-sacrifício. Jesus espera que seus discípulos sejam doadores generosos, desejosos apenas pela
aprovação de nosso Deus.
PERGUNTAS PARA REFLEXÃO E DISCUSSÃO
a) Você costuma ficar chateado quando algumas de suas obras não são vistas pelas pessoas?
b) Sondando seu coração, você é capaz de identificar que em muitas situações tem orgulho de falar de seus feitos para os outros?
c) Você é auto piedoso e busca reconhecimento a todo custo? Visa mais seus interesses ou de outras pessoas?
d) Em sua vida a quem você tem buscado glorificar?
e) Você entende que ser um “canal de bênçãos” é uma boa recompensa?
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

