Rio das Ostras, 24 de Abril de 2016.
Roteiro para Pequeno Grupo Multiplicador

UM FIEL SEGUIDOR DE CRISTO
Mateus 4.18-25
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)
Esta passagem é intrigante, pois relata o chamado que Jesus faz aos seus primeiros discípulos, e estes deixam tudo
sem questionarem nada. Eles estavam como que hipnotizados. Será que estes primeiros discípulos tinham uma visão clara das
implicações de seguir a Cristo? Olhando para o texto podemos identificar que para ser um seguidor de Cristo devo refletir sobre
pelo que sou...
1 – ATRAÍDO (v. 18-20). É digno de sublinhar o fato de Jesus buscar as pessoas para acompanhá-lo ou para trabalhar com ele.
Ele vai em busca de simples pescadores, pois o que importa para Jesus não é preparo científico e títulos acadêmicos dos seus
seguidores, mas que eles tenham fé e amor no coração. Neste chamamento sublinha-se o aspecto pessoal. Jesus se aproxima
de cada um, fala e o chama. Da mesma maneira Jesus se aproxima de todas as pessoas, e ali onde ele está, lhe faz ouvir
aquela palavra de esperança e de confiança que é o chamado a segui-lo.
2 – DESPRENDIDO. a) Desprendimento material (v. 20). Os discípulos “imediatamente deixaram as redes e foram com Ele”
(v.20.22). O atrativo da chamada de Jesus é irresistível e os fazem capazes de renunciar ao seu trabalho para seguir Jesus;
b) Desprendimento familiar (v. 21-22). Esta ruptura com a própria família tinha umas implicações muito distintas às que têm
hoje o abandono do lar familiar. Não era somente nem principalmente uma ruptura afetiva, e sim uma ruptura com todas as
seguranças. Ao deixar sua família e sua casa, aqueles discípulos fizeram uma opção muito radical: deixaram verdadeiramente
tudo para seguir Jesus (Mt 19.27-29).
3 – COMPROMETIDO (v. 23-25). Quanto custa ser um Cristão?
Jesus andou por todos os lugares, atendendo todas as pessoas. Muito trabalho foi o resultado do aceite àquele convite. Aonde
Jesus ia seus discípulos iam com ele. Esse comprometimento custa nossa justiça própria, o abandono dos pecados, bem como
o amor à vida fácil.
PERGUNTAS PARA REFLEXÃO E DISCUSSÃO
1 – Como pode ser entendida a expressão: “eles imediatamente deixaram as redes, a barca e o pai e seguiram Jesus”?
2 – O que te atrai em Cristo? Sua pessoa ou os benefícios que Ele pode proporcionar?
3 – Existem coisas que você ainda precisa se desprender para servir fielmente ao Senhor?
4 – Como você avalia o seu grau de comprometimento com Jesus?
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.

