Rio das Ostras, 22 de Maio de 2016.
Roteiro para Pequeno Grupo Multiplicador

O VERDADEIRO SERVIÇO CRISTÃO
Texto: Mateus 20.26-28
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)
Você concorda que ser servo nos dias de hoje virou atividade para pessoas fenomenais e não algo inerente a qualquer ser humano passivo
de imperfeições e limitações? Parece que o individualismo contemporâneo alcançou o coração dos servos de Deus e estes acabaram
permitindo o esfriamento do amor, cumprindo o que disse o evangelista Mateus (Mt 24.12). Neste texto Jesus nos fala de grandeza, de
uma grandeza que vem do alto, de uma grandeza cujo ônus só a eternidade pode revelar, de uma grandeza decadente no contexto da
sociedade secular e religiosa. A grandeza de um cristão é conhecida pela sua atitude de servir. Assim, como servo de Deus e d esejando
agradá-Lo, me disponho a...
1) ACEITAR – O verso 28 diz que Jesus “não veio”. Ele tinha noção de qual era sua missão, e aceitava a mesma. Qual é a razão principal da
realidade da vida cristã? Como forasteiros e peregrinos cada cristão tem uma razão principal na vida cristã (Mt 25.34-40). Como combatentes
em uma batalha campal não podemos esquecer que estamos envolvidos em uma missão (2 Tm 2.4; At 20.24). Quando aceitamos esta
missão e não resistimos a ela, nossa relevância e eficácia no Reino de Deus é mais acentuada.
2) RENUNCIAR – Ainda o verso 28 diz que Jesus “não veio para ser servido”. No que consiste o significado primário do ser discípulo? Como
agentes do reino de Deus nossa atitude prática de vida é renunciar (Fp 2.20-21). A dignidade no contexto do reino passa pela renúncia (Lc
14.33; 9.62). Um servo não é estabelecido sem renúncia.
3) SACRIFICAR – Diz o verso 28: “ mas para servir e dar a sua vida”. Jesus veio para servir. Sua vida seria dada em substituição à dos
discípulos e também à nossa. Como um escravo podia ser resgatado através do pagamento apropriado, assim muitos foram, são e ainda
serão resgatados pela morte de Jesus no lugar deles. Que motivação deve existir no discípulo para ver o reino de Deus implantado aqui na
terra? Como pessoas que dizem que amam a Deus; nosso grande desafio é estarmos dispostos a nos sacrificar pelas pessoas do reino (Fp
2.17-18). Nossa atitude sacrificial nada mais é do que a demonstração de que amamos verdadeiramente aos nossos irmãos e a Deus (1 Jo
4.7, 12, 16 e 20).
PERGUNTAS PARA REFLEXÃO E DISCUSSÃO
a) Você já aceitou a missão de ser um instrumento de Deus no serviço cristão?
b) Há renúncia em sua vida de cristã que comprova esta busca pela verdadeira grandeza?
c) Que tipo de resposta você tem dado ao seu desafio missionário no tocante ao servir aos outros?
d) Quais sacrifícios temos feito como igreja no tocante ao serviço no reino de Deus?
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 ca sa,
trabalho, Igreja, escola...
Cântico ou hino final.
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