Rio das Ostras, 21 de Fevereiro de 2016.
Roteiro para Pequeno Grupo Multiplicador
VIDA TRANSFORMADA
Texto: 2 Pedro 1.3-9
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)
Com o advento da queda, o homem se afastou de Deus. O autor compreendeu que a finalidade da ação divina (vv.3,4 10.11)
não é uma fé cômoda, passiva, infrutífera, deixando o presente e o futuro dos que crêem tal qual foi o passado (v.9b). A meta da
ação divina no homem é ultrapassar o agradável desejo humano de ter paz com Deus pela remissão dos pecados, mas também
visa uma mudança do pensar e querer, do falar e agir humanos. Assim, não nos basta apenas conhecer o Evangelho, mas
mudarmos para ser aquilo o que Deus quer e espera de seus servos.
Assim, precisamos superar nossa cegueira (v. 9) e entender que para mudar precisamos reconhecer...
1 – GRAVIDADE – do pecado (v. 4). Temos uma tendência de minimizarmos o pecado em nós e a olharmos a vida sob a nossa
perspectiva e não da perspectiva de Deus. Não podemos ter a justiça própria como nosso advogado de defesa. Ter uma
perspectiva correta sobre nosso pecado pessoal é fundamental, pois, somente na hora que aceitamos as más notícias do
Evangelho (a de que somos pecadores) é que as boas novas farão sentido.
2 – NECESSIDADE – de mudança (v. 4). Sabemos que iremos para o céu, mas o que acontece até lá? Até lá Deus nos chama
para mudarmos. Objetivo divino vai além de termos um casamento melhor, filhos melhores, sucesso profissional ou libertação de
algum pecado. Ele deseja que nos tornemos semelhantes a Ele.
3 – OPORTUNIDADE – de Cristo (v. 5-8). Dos versos 5 a 7 Pedro elenca as virtudes que temos disponíveis quando vamos à
Jesus. Neste sentido, é correto afirmar que a esperança cristã é um Redentor, Cristo. Ele é a sabedoria por trás de todo
conhecimento ou verdade bíblica que precisamos para viver. Nele encontramos tudo o que precisamos (veja Gl 2.20).
4 – CENTRALIDADE – do coração (v. 9). O cristão comum define pecado em termos de comportamento: se fazemos, a visto
dos outros, o que é certo ou errado. Existe uma luta muito maior do que esta, aquela que habita em nosso coração (veja Mc
7.20-23). Todas as vezes que a Bíblia se refere à intimidade de uma pessoa (mente, emoções, espírito, alma, vontade, etc) são
resumidas com este único termo: CORAÇÃO. O coração é o leme de todo ser humano (leia Pv 4.23).
PERGUNTAS PARA REFLEXÃO E DISCUSSÃO
1 – Você tem consciência de que o pecado é algo grave que nos afasta de Deus?;
2 – Você reconhece sua necessidade de mudança? Em quais áreas de sua vida você precisa mudar?;
3 – Você tem buscado em Cristo o subsídio necessário para se tornar algum à semelhança de Deus?;
4 – Sondando agora seu coração quais sentimentos ou pecados precisam ser abandonados para o glória de Deus e para seu
próprio bem?.
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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