Rio das Ostras, 28 de Fevereiro de 2016.
Roteiro para Pequeno Grupo Multiplicador
UMA VIVA ESPERANÇA
Texto: Colossenses 2.8-15
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)
Paulo escreveu esta carta para combater uma heresia, falsa doutrina que começava a se infiltrar na Igreja de Colossos (v. 8).
Ele adverte quanto às falsas filosofias, tradições de homens e práticas mundanas que poderiam ganhar o coração daqueles
cristãos. A preocupação do apóstolo também tem lugar na vida dos cristãos de hoje. Podemos estar cheios de tantas coisas,
que nos esquecemos de fazer de Cristo nosso suficiente redentor e provedor (leia o verso 9). Porque devemos ir a Cristo e fazer
dele nossa fonte de alegria e esperança? É esta pergunta que vamos tentar responder hoje.
Cristo é minha viva esperança, pois Ele me...
1 – SANTIFICA (v. 9-10). Tudo sobre Deus foi revelado em Cristo. E quando nos tornamos cristãos esta plenitude habita em
nós. Não precisamos de mais nada para preencher, temos a Cristo. Somos templos de Deus. Nele somos aperfeiçoados (v. 10).
O que é a santificação senão agradar a Deus; proceder corretamente; e guardar os desígnios do coração?
2 – IDENTIFICA (v. 11-12). Paulo representa a regeneração como uma crucificação e sepultamento do velho homem e a
ressurreição do novo homem, para uma nova vida. Ele se refere a si mesmo como crucificado para mundo e o mundo para ele.
Também denomina a regeneração uma circuncisão não feita por mãos de homens, e diz que a verdadeira circuncisão é a do
coração. Ensina, outrossim, que, no batismo fomos revestidos de Cristo e em outra parte, declara que fomos plantados com
Cristo na semelhança da sua morte. Nos identificamos com Cristo quando “morremos” à Sua semelhança (Rm 6.4) e passamos
a viver em novidade de vida.
3 – VIVIFICA (v. 13-15). Em Jesus passamos da morte para a vida (v. 13). Nós, que a princípio não desejamos ir a Cristo (Jo
5.40), somos vivificados por Sua obra e alcançamos o perdão dos pecados. Assim, passamos da culpa para o perdão. Quando
pecamos, suportamos o fardo esmagador duma consciência pesada. Então Deus demonstra um aspecto do seu grande amor: o
perdão. Mediante arrependimento sincero saímos de uma posição de derrota, para a vitória (v. 14). A lei de Moisés condenava o
homem. Jesus cravou esta lei na cruz a fim de que o homem pudesse ter uma nova oportunidade. Em outras palavras, ele
crucificou consigo o que nos trazia culpa e morte.
PERGUNTAS PARA REFLEXÃO E DISCUSSÃO
1 – Você tem buscado aperfeiçoamento em Cristo? (v. 10);
2 – Você pode dizer que, em linhas gerais, é identificado como cristão?;
3 – A vida abundante prometida por Jesus (Jo 10.10) é uma realidade em sua vida?;
4 – Você, normalmente, se sente perdoado por Deus ou ainda carrega o peso de suas culpas?
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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