Rio das Ostras, 26 de Junho de 2016.
Roteiro para Pequeno Grupo Multiplicador
JESUS E A FAMÍLIA DA VIÚVA DE NAIM
Textos: Lucas 7.11-17
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)
Naim era uma pequena cidade próxima de Nazaré, na região da Galiléia, foi ali que aconteceu um dos encontros mais
comoventes do Ministério de Cristo. Uma mulher que, num cortejo fúnebre, caminhava para enterrar seu filho, é
surpreendida pelo favor de Jesus. Provavelmente uma das maiores dores na vida de uma pessoa é a perda de um
filho. Sem o marido, agora ficaria sem o filho, mas Jesus enxergou aquela mulher (v. 13) e foi ao seu encontro, pois,
certamente, percebeu sua dor. Você acredita que ainda hoje Jesus pode estender sua mão em seu favor? Sobre esse
cuidado de Deus por nós, podemos destacar que...
1 – JESUS SE IMPORTA (v. 12-13)
Por que Jesus se importou com o problema daquela viúva? Reflita: Jesus se importa com tudo o que aflige
nossa vida. Aquela mulher perdera tudo o que lhe restara, uma vez que já era viúva. Estava desamparada. Quando
temos um encontro com Cristo e deixamos Ele agir conforme sua vontade, o Senhor dá-nos do seu favor.
2 – JESUS TEM PODER (v. 14-15)
Jesus tem poder para solucionar qualquer problema? Reflita: Para Deus nada é impossível (Lucas 18.27). No
entanto, Deus sabe o que é prioridade para nós. A viúva não pediu nada a Jesus, mas ele entendeu seu problema e
deu-lhe uma solução. Da mesma maneira que Cristo contemplou o coração daquela mulher, ele contempla o nosso e
pode nos restituir o que perdemos. OBS: Se sentir à vontade, compartilhe com o grupo uma experiência em que
Cristo agiu em seu favor aliviando sua aflição.
3 – JESUS É PROFETA (v. 16).
Profeta é aquele que fala da parte de Deus. Pessoas especialmente eleitas por Deus para falar aos homens a sua
Palavra. Diante do poder de Deus, qual deve ser nossa reação? Reflita: Devemos reconhecer esse poder? De
que forma podemos demonstrar nossa gratidão pela manifestação de Deus em nossa vida?
Cristo conhece todas as nossas dificuldades e quer agir na nossa vida como fez na vida daquela viúva. A graça de
Deus é uma bênção que é para todos, sem distinção. Se você crê que Jesus é suficiente para lhe devolver as coisas
perdidas e acrescentar as que faltam, ore dependendo integralmente do Senhor.
PERGUNTAS PARA REFLEXÃO E DISCUSSÃO
1) Você precisa de uma intervenção de Deus na sua vida?
2) Você já colocou sua aflição diante do Senhor?
3) Porque não aceitar o favor de Cristo e obedecer a seus ensinos?
4) Onde havia morte, Jesus trouxe vida. Nós estamos mortos em nossos delitos e pecados (Ef 2.1); mas mesmos
mortos, podemos ter vida em Jesus (Rm 6.23). Você deseja ter essa vida eterna (Jo 3.16) que só Jesus pode dar?
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

