Rio das Ostras, 29 de Maio de 2016.
Roteiro para Pequeno Grupo Multiplicador

O VALOR DA HUMILDADE
Texto: Mateus 5.3
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)
O texto de hoje é a chave para se compreender tudo o que vem em seguida. Não há, no Reino de Deus um só participante que não seja
“humilde de espírito”. Essa é a característica principal de todo cidadão do Reino. Essa bem-aventurança aponta para um esvaziamento;
enquanto as demais apontarão para uma plenitude. Não poderemos ser cheios, enquanto não formos primeiramente vazios.
1 – HUMILDADE OU POBREZA DE ESPÍRITO NÃO É...
a) Pobreza material – Ser pobre não é sinal de espiritualidade. Alguém pode ser pobre pelas circunstâncias da vida; ou por preguiça; ou por
conta do “devorador” (Ml 3.11). Na mesma medida, ser rico não é um mal. Abastados ou necessitados podem ou não ser pobres de espírito.
b) Pobreza espiritual – A igreja de Laodicéia tinha grande fama, mas foi condenada como sendo “pobre, miserável, cega e nua” (Ap 3.17).
Não ter vida espiritual sadia, sem santidade ou piedade, não significa pobreza de espírito.
2 – HUMILDADE OU POBREZA DE ESPÍRITO SIGNIFICA...
a) Esvaziar-se a si mesmo – Não seremos cheios das coisas de Deus se não esvaziarmos a nós mesmos. Esta virtude é a raiz, as outras
são os frutos. Uma pessoa não pode chorar pelos seus pecados até saber que não tem méritos diante de Deus. b) Ser dependente de Deus
– Isto significa que o indivíduo entende que tudo passa pelo controle, provisão e vontade de Deus. Ele reconhece sua natureza caída e
deficiente, e isto faz com que seu coração está mais voltado par as coisas do alto.
3 – MOTIVOS PARA SER HUMILDE E POBRE DE ESPÍRITO...
Ser pobre de espírito é a jóia que o cristão deve usar. Somos cheios da graça quando nos tornamos pobres de espírito. Enquanto você não
for pobre de espírito... a) Jamais Cristo será precioso para você – Enquanto não enxergarmos nossa própria miséria, jamais veremos as
riquezas que temos em Cristo. b) Você não estará pronto para receber a graça de Deus e ir para o céu – Aqueles que abrigam
sentimentos de autossuficiência e se sentem saciados, jamais terão sede de Deus. A porta do céu é estreita e aqueles que se consideram
grandes aos seus olhos não podem entrar lá.
PERGUNTAS PARA REFLEXÃO E DISCUSSÃO
1 – Aponte outros motivos para o crente ser pobre de espírito? (veja Tiago 4.6);
2 – Em sua opinião, ser humilde, reflete nossa independência ou dependência de Deus?
3 – Reflita sobre este sentimento de Jó: “Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza” (Jó 42.6). Você concorda com fato de que
uma pessoa que recebe muita graça de Deus, mais humilde ela se torna, porque se considera mais devedora?
TEMPO DE ORAR (20 minutos)
Compartilhe 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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