Rio das Ostras, 31 de Julho de 2016.
Roteiro para Pequeno Grupo Multiplicador
CONSOLO AOS QUE CHORAM
Texto: Mateus 5.4
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)
Pessoas que choram são aquelas que têm os sentimentos muito aguçados, elas têm a capacidade de entender o mundo, pois
conseguem ler as dores e sofrimentos do mundo em poucas coisas, existe também no coração delas uma idéia perfeita da
dimensão de Deus e do diminuto existir do homem, diante disso, elas choram. Estas são bem-aventuradas! Há um paradoxo
neste verso: como pode haver um tipo de tristeza que traz felicidade? Quais lágrimas ou tristezas produzem bem-aventurança?
Observemos o seguinte:
1 – ESTE CHORO NÃO É...
a) Pela perda de coisas exteriores. Tem gente que chora por perda de coisas externas, mas não chora pela perda da
comunhão e vida com Deus. Amnom chorou de tristeza até possuir sua própria irmã, para depois desprezá-la (2 Sm 13.2).
Acabe chorou por não ter a vinha de Nabote, a qual cobiçava (1 Rs 21.4). Paulo lembra aos coríntios que chorar pelas coisas do
mundo produz morte (2 Co 7.10).
b) Remorso. O caso mais conhecido é o de Judas. Seu choro não o levou ao arrependimento genuíno. Ele teve consciência do
que havia feito. No entanto não há virtude em ter noção do pecado, se não há no coração vontade de mudar e abandonar o
caminho do erro.
c) Hipócrita. “Jesus diz que os fariseus “mostram-se contristados e desfiguram a face com o fim de parecer aos homens que
jejuam” (Mt 6.16). Os olhos estão molhados, mas o coração está seco. Os olhos estão umedecidos, mas o coração endurecido”
(Hernandes Lopes).
2 – ESTE CHORO É...
a) Espontâneo. A mulher pecadora de Lucas 7 revelou um arrependimento espontâneo e voluntário. Ela lavou os pés de Jesus
com suas lágrimas. Ela veio com ungüento em suas mãos, amor em seu coração e lágrimas em seus olhos.
b) Pelo próprio pecado. É o choro pelo pecado e não apenas pelas consequências do pecado. Faraó pediu para tirar as
pragas, mas jamais desejou tirar as pragas do seu coração. Quando Deus confrontou Davi ele arrependeu-se do pecado e
chorou pelo pecado, mais do que pelas consequências do seu pecado (Sl 51).
c) Pelo pecado alheio. Leia Filipenses 3.18, Salmo 119.136 e Lucas 19.41. O que há em comum nestes textos naquilo o que se
refere ao sentimento dos autores? Geralmente não choramos pelo mundo afastado de Deus. Não derramamos lágrimas,
definitivamente, pela infinidade de crimes que acontecem; pelos miseráveis que passam fome; por aqueles que estão em nosso
meio, que ferem o corpo de Cristo.
3 – OBSTÁCULOS PARA ESSE CHORO
a) O amor ao pecado: o amor ao pecado faz o pecado saboroso e torna o coração endurecido. O amor ao pecado mantém
você longe da graça.
b) Uso da longanimidade de Deus: muitos não choram pelo pecado agora, porque estão falsamente confiando na misericórdia
de Deus no dia do juízo. Pecado não se negocia, se abandona (Is 55.7).
c) Falta de arrependimento – Muitos vão para as lágrimas, mas não para Cristo. “As lágrimas não são o fundamento do nosso
conforto, mas o caminho para ele” (Hernandes D. L.).
PERGUNTAS PARA REFLEXÃO E DISCUSSÃO (15 minutos)
i) Porque tipo de coisas você costuma chorar?
ii) Quando comete erros você costuma demonstrar arrependimento ou remorso?
iii) Quando você chora com os olhos, chora também no coração?
iv) Com qual seriedade você lida com o pecado? Ou você acha que isso é algo que não deva se preocupar?
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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