Rio das Ostras, 24 de Julho de 2016.
Roteiro para Pequeno Grupo Multiplicador
BEM AVENTURADOS OS PERSEGUIDOS
Textos: Mateus 5.10
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)
É possível ser feliz sendo perseguido? Para muitos não. Parece não haver ligação entre a felicidade e a perseguição.
No entanto, Jesus conclui as bem-aventuranças arguindo a ligação entre as duas. A perseguição está ligada à
fidelidade. Quanto mais fiéis somos, mais perseguições sofreremos. É incrível, mas uma pessoa pode ser
completamente boa, correta, justa, piedosa, misericordiosa, hospitaleira, etc, e ainda assim ser perseguida. Com o
objetivo de entender isto, vamos inquirir: “quem”, “porque” e “por quem” há perseguição.
1 – “QUEM” SÃO OS PERSEGUIDOS?
a) Os que são gerados pelo Espírito: “Mas, como, então, aquele que era gerado, segundo a carne, perseguia o que
o era, segundo o Espírito; assim, é também agora” (Gl 4.29);
b) Os piedosos: “Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos” (2 Tm 3.12);
c) Os que passaram da morte para a vida: “Meus irmãos, não vos maravilheis, se o mundo vos aborrece. Nós
sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos; quem não ama a seu irmão permanece na
morte” (1 Jo 3.13-14)
d) Os que não estão mais no mundo: “Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós, ele odeia a mim.
Se a mim me perseguiram, também perseguirão a vós” (Jo 15.18, 20b).
2 – “PORQUE” SÃO PERSEGUIDOS? A resposta é igualmente clara e óbvia: É “por causa da justiça”; porque eles
são justos; porque eles são nascidos do Espírito; porque eles “irão viver divinamente em Cristo Jesus”; porque eles
“não são do mundo”. Mas existem outros motivos pelos quais são perseguidos:
a) Porque são pobres de espírito (Mt 5.3): Para muitos ser assim significa que suas almas são fracas, covardes;
boas para coisa alguma. Por isso são perseguidos.
b) Porque são humildes: Num mundo tão arrogante e soberbo, quem é humilde parece que é subjugado, tolo,
passivo, adequado exatamente para ser maltratado.
c) Porque são pacificadores (Mt 5.9): São perseguidos porque eles aproveitam todas as oportunidades para
praticarem o bem a todos os homens. Esta é a grande razão, porque eles são perseguidos, em todas as épocas; e
assim será, até a restituição de todas as coisas.
3 – “POR QUEM” SÃO PERSEGUIDOS? Estes servos fiéis a Deus são perseguidos...
a) Pelos que são nascidos segundo a carne. Todos os que não são nascidos do Espírito (Gl 5.19-21);
b) Pelos que não passaram da morte para a vida. Conseqüentemente estes mortos não conseguem amar o irmão;
c) Pelos que não conhecem a Deus (1 João 4.7-8);
d) Pelos que são amigos do mundo (1 João 2.15-17).
A razão é simples: o espírito que está no mundo, está diretamente em oposição ao Espírito que está em Deus. Existe
o mais extremo antagonismo entre eles; em todas as suas opiniões; seus desejos; objetivos; e temperamentos. Por
esse motivo, todos os servos do diabo irão perseguir os filhos de Deus.
PERGUNTAS PARA REFLEXÃO E DISCUSSÃO
a) Você acredita que a perseguição pode ser uma oportunidade de Deus ser honrado em sua vida?
b) Onde está, exatamente, a felicidade daquele que é perseguido?
c) Como vencer a perseguição?
TEMPO DE ORAR (20 minutos)
Compartilhar seus pedidos de oração em trios, mas não se esqueçam de orar para que sejam humildes testemunhas
de Cristo em casa, trabalho, Igreja, escola...
Cântico ou hino final.
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