APRESENTAÇÃO

solicite o seu ingresso escrevendo para igrejamultiplicadora@missoesnacionais.org.br.
Todas essas ações, e outras, estão descritas no Trilho de Implementação. É muito importante que você comece o PGM protótipo somente depois de cumprir todos os itens da
1ª Parada.

Amado pastor ou líder, que bom que você está com este material em mãos! Ele foi
projetado para o período de treinamento dos futuros líderes de PGM através do PGM
Protótipo. Após participar de um seminário sobre a visão bíblica de Igreja Multiplicadora, desenvolver marcas de um Pastor Multiplicador, e ter escolhido, em oração, os
líderes que darão continuidade ao processo em direção a ser uma Igreja Multiplicadora,
é hora de começar o primeiro PGM, que servirá de protótipo e modelo para as demais
multiplicações.

Uma vez vencida essa primeira etapa, é hora de dar início ao processo de formação
desses líderes através do PGM Protótipo e dos Encontros de Formação. O PGM Protótipo tem como objetivo experimentar um PGM de forma prática. Ele não é uma simulação do que é um PGM: ele é um PGM. Por isso, a exemplo de todo PGM saudável,
ele não se restringirá à reunião em si. Enquanto líder, você deve intensificar, além da
reunião, os RDs com os membros do grupo, levando-os a fazer o mesmo entre si.

Que benção! Imaginamos a sua motivação em formar novos discípulos e compartilhar o amor de Deus através de Relacionamentos Discipuladores com esses líderes do
PGM Protótipo! Essa etapa ficará marcada na vida de todos, para sempre!

As diferenças do PGM Protótipo para um PGM comum são que: 1) O PGM Protótipo não terá visitantes (ele é composto de líderes escolhidos pelo pastor) e, portanto,
não vai crescer ao longo do tempo; 2) O PGM protótipo não terá apenas um ou dois
líderes em treinamento. Na verdade, todos os seus membros são líderes em treinamento,
que serão preparados para a primeira multiplicação de PGMs; e 3) O PGM protótipo
terá a duração uma duração de 3 a 6 meses, e não a duração média de um ano de um
PGM comum. Este material foi elaborado pensando nessa duração máxima, de 6 meses.
Considere uma duração menor somente se a Igreja já tiver vivenciado boas experiências
nas áreas de discipulado e grupos pequenos. Neste caso, selecione alguns roteiros de cada
bloco.

Como você já sabe, o Trilho de Implementação é composto de 3 fases, as quais chamamos de Paradas: 1ª) Pastor Multiplicador; 2) Liderança Multiplicadora; e 3) Igreja
Multiplicadora. A seguir, você reencontrará o Trilho de Implementação completo. Para
começar o PGM Protótipo, você já deve ter passado pela 1ª Parada e agora está na 2ª.

TRILHO DA IMPLEMENTAÇÃO

stop

3ª trecho
Primeiros
pgms

2ª trecho
formação de
liderança

1ª trecho
COMPREENDER
A VISÃO
Próxima Parada:
O pastor pronto para
começar a implementação

stop

Próxima Parada:
Multiplicação do
PGM protótipo

Próxima Parada:
PGMs saudáveis
multiplicando discípulos

MULTiplicadora

MULTiplicadora

MULTiplicador

Orar para a escolha dos líderes
Identificar líderes-chave (no máximo 15)
Comprometê-los com a visão
Iniciar o RD com esta liderança (um a um)
Iniciar o PGM protótipo (reuniões semanais)
Iniciar os encontros de formação - Discípulo Multiplicador
Compartilhar com a igreja as experiências do PGM
Mobilizar a igreja para o Cartão Alvo de Oração
Realizar os Seminários 1 e 2
Realizar o Seminário Evangelização Via Relacionamentos
Desenvolver uma cultura de cuidado e paixão pela evangelização
Motivar a liderança constantemente
Marcar a data da primeira multiplicação
Enfatizar a visão missionária
Mobilizar a liderança para ações de compaixão e graça
Celebrar as vitórias

VISÃO

igreja

liderança

Pastor

Investir tempo em oração (vida devocional efetiva)
Ler os livros da Visão de Igreja Multiplicadora
Estudar o livro de Atos e compartilhar com a igreja
Participar dos seminários da Visão de Igreja Multiplicadora
Pregar sobre os mandamentos recíprocos do NT
Ter um mentor / discipulador
Praticar o Cartão Alvo de Oração
Ingressar na Rede Multiplique
Fazer o diagnóstico da seção: "Onde você está?" no livro
"De volta aos princípios" - pg 109
Investir tempo em relacionamentos com líderes

stop

Envolver mais discípulos com a oração
Iniciar o alinhamento da igreja com a Visão Multiplicadora
Desenvolver novos líderes
Fortalecer a supervisão com a liderança
Garantir a transmissão dos princípios
Incentivar a prática dos RDs por todos os envolvidos (cuidado e mutualidade)
Continuar comunicando a visão de forma otimista
Incluir novos membros na visão de IM
Ampliar o alcance da Escola Bíblica (trilho Discípulo Multiplicador)
Incluir os membros da igreja nos PGMs sem perder o foco evangelístico
Realizar os seminários 1 a 4 com toda a igreja
Formar novos supervisores a partir da multiplicação
Marcar a data de multiplicação
Desenvolver ações missionárias nos PGMs (adoção missionária)
Ações de compaixão e graça a partir dos PMGs
Celebrar grandemente as vitórias

Para chegar à 2ª Parada (Liderança Multiplicadora), você já transmitiu a visão de
multiplicação à sua congregação e liderança oficial, e identificou os líderes-chave (no
máximo 15). Estes irmãos já devem estar comprometidos com os princípios de Igreja
Multiplicadora e dispostos a estar envolvidos em RDs, principalmente com você, enquanto líder.
Líderes escolhidos e envolvidos na visão
RDs iniciados com líderes
O PGM protótipo em desenvolvimento visando à multiplicação
Líderes sendo treinados
Igreja despertada para Visão Multiplicadora
Igreja experimenta resultados do Cartão Alvo de Oração
Líderes comprometidos com a visão e a prática do PGM
Líderes alcançando novas pessoas
Líderes cuidando e sendo cuidados uns pelos outros
Líderes motivados
Data da multiplicação marcada
PGM protótipo multiplicado
Visão Missionária
Ações de compaixão e graça realizadas pelo protótipo
Processo de supervisão com a liderança em funcionamento

AÇÕES

resultados

Ação de Deus no processo de multiplicação
Compreensão do que é a Igreja Multiplicadora e os passos para sua
implementação
Compreensão da necessidade de voltar aos princípios
Compreensão da importância de cuidar e ser cuidado
Ser um exemplo de multiplicação para a igreja
Compreensão de onde a igreja está e aonde quer chegar (sua visão ministerial)
Estreitamento de relacionamentos com seus líderes
Tudo pronto para começar o protótipo e os encontros de formação

AÇÕES

resultados

resultados

AÇÕES

Viver a multiplicação de discípulos
Viver a multiplicação de líderes (de PGMs e supervidores)
Viver a multiplicação através da formação de PGMs
Igreja impactando a cidade

Pouca oração
Falta de supervisão associada aos RDs
Desânimo
Ausência da intencionalidade de multiplicação
Tentação de crescer os PGMs apenas com os membros da igreja
Dificuldade de implementar os RDs
Não formação de novos líderes
Falta de foco e energia
Não marcar a data de multiplicação do PGMs
Não celebrar as vitórias
Novos membros do PGM sem entender a visão de multiplicação
Tentação de criar atalhos
Iniciar PGMs com líderes sem capacitação

Você pode encontrar o Trilho de Implementação para download gratuito, em resolução ideal para impressão, na Rede Multiplique. Se ainda não faz parte dessa Rede,
barreiras

Pouca oração
Desânimo ou preguiça na execução das ações
Dificuldade em encontrar o mentor (isolamento)
Falta de resposta da Igreja às mensagens pregadas
Falta de conhecimento sobre os materiais disponíveis
Falta de foco (ativismo)
Desistência por achar tudo complexo demais
Atitude negativa diante do muito trabalho
Falta de visão (não saber aonde quer chegar)
Pastor titular não encabeça o processo de implementação

tempo de implementação

barreiras

Pouca oração
Falta de compreensão do que é o PGM não é culto nem reunião de oração
Dificuldade de implementar o RD (cuidar e ser cuidado)
Falta de foco e energia no processo
Exceder o tempo previsto para o protótipo
Líderes resistentes
Desânimo
Tentação de criar atalhos
Descontinuidade da comunicação da visão
Não escolher a liderança
Não marcar a data de multiplicação
Pouca ênfase nos princípios
Não celebrar as vitórias

barreiras

tempo de implementação

a

-Mateus 28:18 a 20-

Os roteiros constantes deste material devem ser usados nos encontros do PGM Promultiplicando

tótipo. Como você pode observar, ele é composto de uma série de 5 blocos de roteiros,
Discípulos

e Igrejas

meses

tempo de implementação
minimo máximo
3 meses 6 meses

A DEUS

ciclo de 12

Mínimo de

minimo máximo
6 meses 12 meses

O encontro de formação de líderes, que pode acontecer no horário da EBD, por
exemplo, servirá de treinamento formal, para que os líderes conheçam os princípios
bíblicos, o que é o PGM e a sua operacionalidade, a Evangelização Discipuladora, os
GLORIFICAR
elementos do Relacionamento Discipulador, e assim por diante. O Protótipo, que pode
acontecer na casa do pastor, servirá para vivenciar o que é um PGM, servindo de modelo
para os futuros PGMs. Este será o tempo de implantar os princípios do cuidado mútuo
CUMPRINDO
e da multiplicação nos futuros líderes, definindo o ritmo e o funcionamento de todos os
GRANDE
PGMs. Para o encontro de formação de líderes, a nossa sugestão é usar os slides e vídeos
COMISSÃO
dos seminários básicos (Seminários 1 e 2), disponíveis na Rede Multiplique.

21 meses

para implementação

Máximo de

30 meses

para implementação
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Seguir essa série de cinco blocos de roteiros também servirá para estimular a data
da primeira multiplicação, ditando o ritmo do processo. Quando o PGM Protótipo já
estiver maduro, com os líderes formados, eles começarão novos PGMs com, no máximo
5 membros da igreja, para que o crescimento se dê com pessoas que serão alcançadas
pela evangelização discipuladora. Em algumas poucas multiplicações subsequentes toda
a igreja estará envolvida em PGMs de forma segura e saudável. A 3ª Parada do Trilho
(Igreja Multiplicadora) será, em muito, consequência do sucesso dessa etapa do PGM
Protótipo.
Além dos roteiros, atente para os seguintes detalhes:

cada um com 5 roteiros (exceto o baseado em Jonas, que tem 6), totalizando, assim, 26
reuniões ou seis meses de encontro. Cada bloco aborda um dos cinco princípios bíblicos
de Igreja Multiplicadora, sendo que todos esses princípios acabam se entrelaçando em
vários momentos.
1. Oração – Aprendendo a orar com os Salmos: uma análise dos diferentes tipos
de oração registradas em Salmos.
2. Evangelização Discipuladora – O coração misericordioso de Deus: um exame
das motivações de Jonas em contraste com o compassivo coração de Deus, enfatizando que os RDs visam compartilhar o amor de Deus pelas pessoas.

1. Mudança anunciada gera resistência. Pregar sobre mudanças de estruturas cria
uma resistência desnecessária. Pregue sobre os princípios bíblicos da Grande Comissão.
Isso deve ser feito meses antes de iniciar o PGM Protótipo, como proposto da 1ª Parada
do Trilho de Implementação (Pastor Multiplicador).

3. Plantação de Igrejas – A continuidade no Reino de Deus: uma observação do legado de Paulo a Timóteo, baseado em 2 Timóteo. Não é um estudo sobre métodos
de plantação de igreja, mas sobre a necessidade de continuidade no Reino de Deus.

2. O objetivo não é uma “transição”, mas uma mudança de valores. Transição
sugere mudança de um modelo para outro. O que está em questão não é mudança de
modelos, mas o resgate de valores neotestamentários, presentes em nossa história, prática
e doutrina.

4. Formação de Líderes – As marcas da Liderança Eficaz: um estudo no livro de
Neemias e suas práticas de liderança, que levaram à restauração de Jerusalém como
centro de adoração a Deus e à restauração da aliança mosaica.
5. Compaixão e Graça – A prática da compaixão e graça: um estudo temático e
textual do livro de Rute que, mais que registrar a genealogia de Davi, mostra como
as leis de Deus referentes à compaixão foram praticadas.

3. O PGM são pessoas, não a reunião. O Protótipo precisa viver isso também, com
RDs durante a semana, entre os encontros. Na verdade, o pastor deve demonstrar aos
participantes o que significa ser cuidado de forma individualizada. Este será um tempo
primordial para que os líderes aprendam o que é o Relacionamento Discipulador e como
ele se desenvolve na prática.

Para cada roteiro sugerimos um esboço de mensagem para ser ministrada à igreja
toda. Sugestões desse tipo sempre sofrerão adaptações pelo pregador, para acrescentar
seu estilo, suas experiências e informações do contexto de cada congregação. Na verdade, esperamos que isso aconteça mesmo. Mas, à parte dessas adaptações, considere
seriamente pregar à igreja a mensagem relativa ao roteiro, pois além de dar base para a
reunião do PGM a igreja toda estará estudando os cinco princípios de Igreja Multiplicadora. O PGM protótipo compartilhará essas pregações durante a semana, o que é mais
edificante, mas a igreja também será edificada pelos temas ensinados pelo pastor.

4. Nenhum tempo da reunião deve prejudicar o tempo de oração, muito menos
nas reuniões do Protótipo.
5. Quem deve participar do Protótipo? É preciso oração e discernimento para
responder. Se o pastor “seleciona” pessoas muito próximas a si, e não convida quem
tem alguma discordância, isso pode aumentar a “oposição” à prática dos PGMs. Por
outro lado, pode ser bastante complicado trabalhar com quem declaradamente discorda
e não está aberto a entender os princípios bíblicos envolvidos, nem a ser discipulado.
Por isso, é muito importante pregar sobre retornar aos princípios meses antes de iniciar
o Protótipo. Todas essas possíveis dificuldades podem ser superadas se atentamos para o

Aproveite para chamar, nos cultos principais, membros do PGM Protótipo para testemunhar da bênção que é o PGM em sua vida e em seu crescimento espiritual. Ao
mesmo tempo, desafie a igreja a pôr em prática os princípios estudados. Uma forma de
fazer isso é pela aplicação do Cartão Alvo de Oração. A meta é desenvolver uma cultura
de cuidado e paixão pela evangelização em toda a igreja.
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princípio bíblico do Relacionamento Discipulador: o PGM Protótipo é um grupo que
será discipulado pelo pastor. Portanto, qualquer pessoa pode participar, desde que haja
intencionalidade do pastor em discipular e a pessoa concorde em ser discipulada.

Esse é um assunto para os Seminários de Igreja Multiplicadora e os livros Igreja Multiplicadora: cinco princípio bíblicos para o crescimento (organização de Fernando Brandão), De
Volta aos Princípios: vivendo o jeito bíblico de ser igreja (Fabrício Freitas), Pequeno Grupo
Multiplicador: compartilhando o amor de Deus por meio dos relacionamentos (Márcio Tunala) e Relacionamento Discipulador: uma teologia da vida discipular (Diogo Carvalho),
além da Série Vivendo os Princípios, com diversos títulos. Também não detalharemos o
funcionamento do Pequeno Grupo Multiplicador, assunto do livro de Marcio Tunala.

A Segunda Igreja Batista de Palmas (TO) usa o acróstico TESTES para definir o seu
processo de identificação de novos líderes, que pode ser bastante útil aqui também.
Transparente
Ensinável
Servo
Tratável
Esperançoso
Submisso
Por fim, a questão é minimizada quando temos em mente que, embora as principais ações do pastor sejam focadas no GPM Protótipo, seus RDs devem incluir pessoas
de fora do grupo. Até porque a formação de líderes precisa ser um processo constante
para que haja a multiplicação nos próximos ciclos.
E A 1ª PARADA?
Não é objetivo deste material repetir os conceitos de outras literaturas de Igreja Multiplicadora. Mas, a título de revisão e de incentivo a quem estiver com este material em
mãos, mas sem ter participado de um seminário ou feito a leitura dos demais livros, se
este é o seu caso, dê uma pausa antes de continuar e conheça mais sobre a visão de Igreja
Multiplicadora. Acesse o Trilho da Implementação e confira item a item como está o seu
progresso no entendimento de tudo o que envolve essa visão.

“Esteja sobre nós a bondade do nosso Deus Soberano. Consolida, para nós, a
obra de nossas mãos; consolida a obra de nossas mãos (Salmos 90.17)”
Milton Monte
Missionário Multiplicador da JMN para o Nordeste

Igreja Multiplicadora é um chamado a retornarmos aos princípios neotestamentários
de ser igreja, com a Grande Comissão sendo o propósito da Igreja, e não apenas uma de
suas muitas atividades, mesmo que vista como prioritária. Igreja Multiplicadora não é
método ou modelo, nem é simplesmente o PGM, nem se resume a materiais, e muito
menos uma questão de mudar tudo. O nosso foco são princípios, não estruturas. Princípios são bíblicos, e inegociáveis. Estruturas são flexíveis e adaptáveis.
Este material não comenta sobre como e por que precisamos retornar aos princípios.
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TRILHO DA IMPLEMENTAÇÃO
Próxima Parada:
O pastor pronto para
começar a implementação

stop

Próxima Parada:
Multiplicação do
PGM protótipo

barreiras

Ação de Deus no processo de multiplicação
Compreensão do que é a Igreja Multiplicadora e os passos para sua
implementação
Compreensão da necessidade de voltar aos princípios
Compreensão da importância de cuidar e ser cuidado
Ser um exemplo de multiplicação para a igreja
Compreensão de onde a igreja está e aonde quer chegar (sua visão ministerial)
Estreitamento de relacionamentos com seus líderes
Tudo pronto para começar o protótipo e os encontros de formação

Pouca oração
Desânimo ou preguiça na execução das ações
Dificuldade em encontrar o mentor (isolamento)
Falta de resposta da Igreja às mensagens pregadas
Falta de conhecimento sobre os materiais disponíveis
Falta de foco (ativismo)
Desistência por achar tudo complexo demais
Atitude negativa diante do muito trabalho
Falta de visão (não saber aonde quer chegar)
Pastor titular não encabeça o processo de implementação

tempo de implementação

AÇÕES

barreiras

Orar para a escolha dos líderes
Identificar líderes-chave (no máximo 15)
Comprometê-los com a visão
Iniciar o RD com esta liderança (um a um)
Iniciar o PGM protótipo (reuniões semanais)
Iniciar os encontros de formação - Discípulo Multiplicador
Compartilhar com a igreja as experiências do PGM
Mobilizar a igreja para o Cartão Alvo de Oração
Realizar os Seminários 1 e 2
Realizar o Seminário Evangelização Via Relacionamentos
Desenvolver uma cultura de cuidado e paixão pela evangelização
Motivar a liderança constantemente
Marcar a data da primeira multiplicação
Enfatizar a visão missionária
Mobilizar a liderança para ações de compaixão e graça
Celebrar as vitórias

AÇÕES

Líderes escolhidos e envolvidos na visão
RDs iniciados com líderes
O PGM protótipo em desenvolvimento visando à multiplicação
Líderes sendo treinados
Igreja despertada para Visão Multiplicadora
Igreja experimenta resultados do Cartão Alvo de Oração
Líderes comprometidos com a visão e a prática do PGM
Líderes alcançando novas pessoas
Líderes cuidando e sendo cuidados uns pelos outros
Líderes motivados
Data da multiplicação marcada
PGM protótipo multiplicado
Visão Missionária
Ações de compaixão e graça realizadas pelo protótipo
Processo de supervisão com a liderança em funcionamento

barreiras

Pouca oração
Falta de compreensão do que é o PGM não é culto nem reunião de oração
Dificuldade de implementar o RD (cuidar e ser cuidado)
Falta de foco e energia no processo
Exceder o tempo previsto para o protótipo
Líderes resistentes
Desânimo
Tentação de criar atalhos
Descontinuidade da comunicação da visão
Não escolher a liderança
Não marcar a data de multiplicação
Pouca ênfase nos princípios
Não celebrar as vitórias

Envolver mais discípulos com a oração
Iniciar o alinhamento da igreja com a Visão Multiplicadora
Desenvolver novos líderes
Fortalecer a supervisão com a liderança
Garantir a transmissão dos princípios
Incentivar a prática dos RDs por todos os envolvidos (cuidado e mutualidade)
Continuar comunicando a visão de forma otimista
Incluir novos membros na visão de IM
Ampliar o alcance da Escola Bíblica (trilho Discípulo Multiplicador)
Incluir os membros da igreja nos PGMs sem perder o foco evangelístico
Realizar os seminários 1 a 4 com toda a igreja
Formar novos supervisores a partir da multiplicação
Marcar a data de multiplicação
Desenvolver ações missionárias nos PGMs (adoção missionária)
Ações de compaixão e graça a partir dos PMGs
Celebrar grandemente as vitórias

Viver a multiplicação de discípulos
Viver a multiplicação de líderes (de PGMs e supervidores)
Viver a multiplicação através da formação de PGMs
Igreja impactando a cidade

Pouca oração
Falta de supervisão associada aos RDs
Desânimo
Ausência da intencionalidade de multiplicação
Tentação de crescer os PGMs apenas com os membros da igreja
Dificuldade de implementar os RDs
Não formação de novos líderes
Falta de foco e energia
Não marcar a data de multiplicação do PGMs
Não celebrar as vitórias
Novos membros do PGM sem entender a visão de multiplicação
Tentação de criar atalhos
Iniciar PGMs com líderes sem capacitação

tempo de implementação
ciclo de 12

meses

tempo de implementação
Mínimo de

minimo máximo
6 meses 12 meses

VISÃO

igreja

MULTiplicadora

MULTiplicadora

resultados

resultados

AÇÕES

Próxima Parada:
PGMs saudáveis
multiplicando discípulos

liderança

Pastor

MULTiplicador
Investir tempo em oração (vida devocional efetiva)
Ler os livros da Visão de Igreja Multiplicadora
Estudar o livro de Atos e compartilhar com a igreja
Participar dos seminários da Visão de Igreja Multiplicadora
Pregar sobre os mandamentos recíprocos do NT
Ter um mentor / discipulador
Praticar o Cartão Alvo de Oração
Ingressar na Rede Multiplique
Fazer o diagnóstico da seção: "Onde você está?" no livro
"De volta aos princípios" - pg 109
Investir tempo em relacionamentos com líderes

stop

resultados

stop

3ª trecho
Primeiros
pgms

2ª trecho
formação de
liderança

1ª trecho
COMPREENDER
A VISÃO

21 meses

minimo máximo
3 meses 6 meses

para implementação
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Máximo de

30 meses

para implementação

GLORIFICAR

A DEUS

CUMPRINDO
GRANDE

a

COMISSÃO
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multiplicando

Discípulos

e Igrejas

TEMPO DE ORAR UNS PELOS OUTROS

ORIENTAÇÕES SOBRE O ENCONTRO DO PGM
O encontro de um PGM é sempre conduzido por um roteiro, que vem dividido em
tempos que precisam ser bem administrados para que o encontro cumpra os seus propósitos. Vejamos cada um dos tempos do roteiro:

Este tempo existe para criar um ambiente de maior comunhão entre os membros do
PGM e os visitantes, quando o grupo poderá compartilhar questões pessoais de forma
mais aberta. O importante é que todos compartilhem suas necessidades e tenham tempo
de qualidade em oração. O líder deve estar bem atento, equilibrando bem o momento
de compartilhar os pedidos com o tempo em oração.

QUEBRA-GELO

TEMPO DE MULTIPLICAR

O ambiente no encontro precisa ser descontraído. Muitas vezes é necessário quebrar
a formalidade, proporcionando interação e liberdade. Com o passar do tempo as pessoas
já se tornam tão próximas umas das outras que o quebra-gelo muitas vezes é dispensável.

Cada membro do PGM é um potencial discipulador para pessoas de seu relacionamento familiar, social e profissional. Durante esse tempo, estimule os membros compartilhar como está o contato com os seus Alvos de Oração. Pergunte quais desafios estão
enfrentando para aproveitar as oportunidades de compartilhar o amor de Cristo com
eles e de convidá-los para participar das reuniões do PGM. Além disso, em todo o tempo, o líder deve relembrar as pessoas que o objetivo do PGM é crescer e se multiplicar. O
prazo para a multiplicação pode variar, mas a intencionalidade da multiplicação jamais
pode sair da pauta do grupo. O PGM Protótipo experimentará esse momento de forma
diferenciada.

TEMPO DE ORAR: CONVERSANDO COM DEUS

O ambiente no encontro precisa ser descontraído. Muitas vezes é necessário quebrar
a formalidade, proporcionando interação e liberdade. Com o passar do tempo as pessoas
já se tornam tão próximas umas das outras que o quebra-gelo muitas vezes é dispensável.

TEMPO DE CANTAR: LOUVANDO E ADORANDO JUNTOS

TEMPO DA IGREJA

Normalmente, esse tempo acontece no início da reunião. Alguém familiarizado com
música seleciona 1 ou 2 cânticos de louvor. O PGM que não conta com ninguém que
toque um instrumento pode utilizar um CD para auxiliar. Prefira músicas cantadas nos
cultos de celebração e que sejam conhecidas pela maioria dos presentes.

Esse é um espaço para membro do PGM e visitantes serem informados sobre as
atividades mais importantes (não todas) oferecidas pela igreja. Também pode ser um
momento para orar pela igreja e sua liderança.
Reunir um grupo de pessoas regularmente em uma casa requer responsabilidade,
trabalho e dependência do Espírito Santo. Outros pontos relevantes também devem ser
observados:

TEMPO DE COMPARTILHAR A PALAVRA

O compartilhar da Palavra de Deus no encontro do PGM tem por objetivo o crescimento espiritual de cada membro a partir da troca de experiências e percepções. A edificação virá da mutualidade. O texto bíblico deve ser utilizado para comparações e aplicações da conduta pessoal. Direcione as perguntas, buscando envolver todos na discussão
do texto. Controle o tempo de cada pergunta. Não permita ninguém monopolizar nem
que haja discussões teológicas polêmicas. Este tempo é para gerar crescimento espiritual
através do compartilhar.

Tenha Criatividade - O encontro deve acontecer com espontaneidade. O líder deve
encontrar maneiras criativas para conduzir cada momento.
Compartilhe Responsabilidades - Quanto mais membros estiverem envolvidos
com tarefas no PGM, maior o comprometimento. Na música, nos contatos durante a
semana, com as crianças, na condução do roteiro, no agendamento dos próximos encontros, fica muito mais fácil liderar um PGM quando as tarefas são repartidas.
Prepare o Lanche com Simplicidade - O lanche existe para abençoar e não para
tumultuar o encontro. Cabe ao líder garantir que o preparo do lanche não seja mais
importante do que o encontro.

6

Faça um Rodízio de Residências - É recomendável que o PGM realize o rodízio de
residências, para que todos tenham maior oportunidade de trazer seus amigos e parentes
ao encontro.
Termine os Encontros no Horário - Respeite os tempos estabelecidos. O fato de
iniciar no horário honra aqueles que foram pontuais e de terminar no horário previsto
evita transtornos.
Coloque as Cadeiras em Forma de Círculo - Todos devem estar bem acomodados
e que consigam se visualizar confortavelmente. O PGM é um lugar de relacionamento
e tudo deve favorecer isso.
Testemunhar motivos de louvor - É estimulante receber notícias de fatos abençoadores. O PGM é um lugar de benção, onde o Senhor opera milagres. Compartilhar o
agir de Deus sempre vai contribuir para uma fé viva.
Facilite a conversa no momento de compartilhamento - É muito importante promover um diálogo participativo. Todos precisam falar e sua forma de enxergar precisa
ser sempre respeitada.
Para saber mais sobre o encontro do PGM, faça a leitura do capítulo 6 do Livro
“Pequeno Grupo Multiplicador: Compartilhando o amor de Deus através dos relacionamentos”, escrito pelo Pr. Márcio Tunala.
MÃOS À OBRA!
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APRENDENDO A ORAR
COM OS SALMOS
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APRENDENDO A ORAR COM OS SALMOS
Os Salmos são orações cantadas, e todas dirigidas a Deus somente (a presença de Satanás não é encontrada explicitamente no livro; os judeus não falavam com ele, embora
reconhecessem sua ação; não o temiam como força equiparável à de Deus, pois sabiam
da soberania do Senhor).
Nessas orações encontramos todos os tipos de sentimentos, há uma dinâmica espiritual muito intensa. Um dos propósitos de Deus em preservar estes textos é o de nos ensinar a orar, de modo que nossas vidas, independente dos sentimentos, sejam vidas que
andam com ele, baseando-se na Lei. Se o salmista estava perseguido por homens, orava
a Deus. Se estava agradecido, orava a Deus. Se o caso fosse de angústia, orava a Deus.
Essa variedade de temas sugere uma vida permanentemente na presença de Senhor e
apego à sua Lei. Você pode imaginar o tempo para cantar o Salmo 119? Pode imaginar
a dedicação necessária para memorizar seus 172 versículos? Os judeus conseguiam com
aparente facilidade.
Algumas dessas orações são bem antigas, como o Salmo 90, demonstrando que deixavam de ser a oração de uma pessoa, passando a servir de modelo para várias gerações.
A compilação desta lista de cânticos/orações deve ter sido iniciada nos dias de Davi (por
volta do ano 1000 a.C.), mas há Salmos que foram acrescidos depois do regresso do
cativeiro (por volta do ano 400 a.C.), como é o caso dos Salmos 126 e 137.
Vamos estudar os Salmos buscando aprender sobre essa vitalidade na oração, e sobre
como vivermos uma vida semelhante à dos salmistas: cônscios da presença permanente
de Deus.
Neste bloco de 5 encontros, pensaremos em oito tipos de oração, obviamente sem
esgotar os ensinos deste livro tão precioso.

Junto com estes roteiros há também sugestões de esboço para mensagens dominicais,
para orientar o encontro do PGM.
Bom encontro a todos!

Nossos temas serão:
1. A centralidade da Palavra de Deus (Salmos 1)
2. Orando pelos que discordam de nós (Salmos 4)
3. Orando em meio ao sofrimento (Salmos 23).
4. Orando e praticando o que oramos (Salmos 96).
5. Orando e recordando (Salmos 114).
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ESBOÇO 1:

A CENTRALIDADE DA PALAVRA DE DEUS
TEXTO BÍBLICO:

Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores!
Pensa-se muito que o Salmo 1 orienta as pessoas a se afastarem dos ímpios, mas isso
não é a recomendação, pois o problema não é a reunião com eles, tanto que igrejas também tem muitos problemas internos (1 Coríntios 5.9-10).
A recomendação é a não nos apegarmos aos valores dos ímpios. Um salmista, Asafe
(Salmos 73) teve muita inveja dos ímpios mesmo não andando com eles (teve inveja da
prosperidade e alegria deles).
Para não adotar (andar) eu preciso não me deter, não parar para olhar como querendo imitar, pois é esta parada que me faz deter, e me detendo eu adoto o seu padrão de
conduta. Adotando, eu me assento, ou seja, me torno um deles. É isso que está sendo
condenado. No simples assentar, posso até anunciar a Palavra. A ênfase não é, portanto,
o aonde vou, com quem ando exatamente, mas que valores estou assimilando e onde
está o motivo do meu prazer.

Salmos 1

INTRODUÇÃO

Estamos iniciando uma série de reflexões hoje sobre oração, que é o primeiro dos
cinco princípios bíblicos da visão de Igreja Multiplicadora.
Para esta série, usaremos o livro de Salmos, que é composto de 150 orações, algumas
cantadas.
Todas as orações de Salmos são dirigidas a Deus, e nelas há uma gama muito de grande de sentimentos, uma dinâmica espiritual muito intensa. Vamos meditar em Salmos,
acreditando que o propósito de Deus em ter preservado essas orações deve ter sido o de
nos ensinar a orar, de modo que nossas vidas, independentemente dos sentimentos que
estejamos experimentando, sejam vidas que andam com Deus, baseando-se na sua Lei
(pode imaginar o tempo para cantar o Salmo 119, de exaltação à Lei?)
Se o salmista estava perseguido por homens, orava a Deus; se agradecido, também
orava a Deus, e se era o caso de angústia, orava. E não há dualismo, não há referência a
Satanás; a única referência é Salmos 190.106, que pode não ser um nome pessoal, e sim
simplesmente um acusador qualquer do salmista.
Esta observação sobre dualismo não é para ignorar o Maligno, mas para que nossa
ênfase seja em Deus.
Começaremos com o Salmo 1

Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite.
O prazer do justo está na Lei de Deus. É interessante observar que a ‘Bíblia’ que Davi,
o autor do Salmo, lia continha basicamente os cinco primeiros livros. É por demais edificante imaginar Davi dizendo: não preciso do prazer do ímpio, pois estou meditando
em Levítico...
Só assimilamos valores quando temos prazer nestes valores. Esta é a questão.
Nossa mente sempre escolhe o mais prazeroso. Se não há prazer na Lei, mas medo das
consequências, serei tentado a desejar o que o ímpio faz; o mesmo acontecerá se minha
motivação for simplesmente a gratidão a Deus, e não a convicção de que suas Leis são
prazerosas, são boas para mim.
Davi aprendeu a ter prazer na Palavra, ao meditar nela. Em outro Salmo escreveu que
a lei e os mandamentos são mais desejáveis que o ouro e mel (Salmos 19.7-10).

IDEIA CENTRAL DO TEXTO

A satisfação do justo está na Lei do Senhor.

DESENVOLVIMENTO

O Salmo 1 menciona muito bem o contraste entre o prazer encontrado nas práticas
ímpias, e o prazer encontrado no obedecer à Lei de Deus. Os obedientes são prósperos
e frutíferos, como uma árvore à beira de um rio, enquanto os ímpios são como palha
espalhada pelo vento, como se nada do que fazem funcione ou tenha valor.
É certo que este contraste nem sempre é percebido: casais cristãos também se divorciam ou vivem sem qualidade afetiva; jovens cristãos pecam entre si, e podem não
preparar-se para o futuro, por exemplo.

É como árvore plantada à beira de águas correntes: Dá fruto no tempo certo e suas folhas
não murcham. Tudo o que ele faz prospera! Não é o caso dos ímpios! São como palha que o
vento leva.
Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos
justos.
O salmista reconhece que os obedientes são prósperos e frutíferos, sempre, como
uma árvore à beira de um rio (v. 3), experimentam um prazer que não depende das
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ESBOÇO 1:

A CENTRALIDADE DA PALAVRA DE DEUS
circunstâncias, que não é passageiro, enquanto os ímpios são como palha espalhada pelo
vento: nada do que fazem funciona ou tem valor permanente (vv. 4 e 5).
Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição.
A ideia aqui não é contraste entre o final dos dois caminhos, mas que Deus tem
interesse no caminho dos justos (aprova, conhece). Pela fé, pela escolha, os justos experimentam um prazer superior ao prazer dos ímpios: o prazer espiritual.

CONCLUSÃO

O Salmo 1 nos chama para esta relação com Deus, o que a Bíblia chama de adoração,
uma adoração consciente (com ênfase na Palavra). Somos convidados a ter prazer em
Deus e em sua Lei, sempre; como a criança que mesmo disciplinada corre para o pai. Isso
é ter uma vida de oração centrada em Deus e em sua Palavra!
Meu estilo de vida tem demonstrado que tenho prazer na Palavra de Deus? Como
posso crescer mais nesse aspecto?
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ROTEIRO 1:

A CENTRALIDADE DA PALAVRA DE DEUS
QUEBRA-GELO (5 MIN)

O Salmo 1 nos ensina a orar com fé, escolhendo a obediência independente dos
prazeres, para assim experimentarmos uma satisfação superior à dos ímpios: um prazer
espiritual.

Pedir aos participantes que respondam à pergunta: há algo que hoje considero prazeroso, mas que não considerei assim no início (como uma limitação dietética, por exemplo)?

1. Como meu estilo de vida pode demonstrar que tenho prazer na Palavra de Deus?
Como posso crescer mais nesse aspecto?

CONVERSANDO COM DEUS (5 MIN)

Agradecendo pela oportunidade de aprender mais sobre oração.

2. Qual a diferença da oração centrada na Palavra de Deus e a oração centrada em
nossa satisfação?

LOUVANDO E ADORANDO JUNTOS (5 MIN)

3. O que caracteriza a vida de alguém que é como uma árvore junto a ribeiros de
águas?

Confio em Deus, cuja palavra louvo, no Senhor, cuja palavra louvo. (Salmos 56.10)

COMPARTILHANDO A PALAVRA (25 MIN)

ORANDO UNS PELOS OUTROS (25 MIN)

Salmos 1
1
Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores! 2Ao contrário, sua satisfação está na lei do
Senhor, e nessa lei medita dia e noite. 3É como árvore plantada à beira de águas correntes: Dá
fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera! 4Não é o caso
dos ímpios! São como palha que o vento leva. 5Por isso os ímpios não resistirão no julgamento,
nem os pecadores na comunidade dos justos. 6Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas
o caminho dos ímpios leva à destruição!

Em grupos de 3 ou 4 pessoas, compartilhar necessidades e orar por elas.

TEMPO DE MULTIPLICAR (5 MIN)

Nosso estilo de vida tem demonstrado uma satisfação que atraia o pecador? Como
podemos influenciar mais pessoas a desejarem obedecer à Lei de Deus? Que tal planejarmos algumas atividades com esse propósito?

TEMPO DA IGREJA (5 MIN)

É comum pensarmos que este salmo recomenda a separação de relacionamentos entre os que seguem a Palavra de Deus e os ímpios, mas não é essa sua ênfase. Como sabemos, não precisamos ser amigos de inveterados pecadores para desejar o que eles desejam
ou ter algum comportamento semelhante ao deles.
A mensagem do Salmo 1 está centrada no verso 2: Ao contrário, sua satisfação está
na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. A ênfase não é exatamente no que
fazemos, mas no que nos dá satisfação: as práticas ímpias ou o meditar e obedecer à Lei
de Deus.
O salmista reconhece que os obedientes são prósperos e frutíferos, sempre, como
uma árvore à beira de um rio (v. 3), enquanto os ímpios são como palha espalhada pelo
vento, nada do que fazem funciona ou tem valor (vv. 4 e 5). Por isso, Deus tem interesse
no caminho dos justos (ele os conhece, verso 6).

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(Tempo de ser informado sobre os eventos e desafios da igreja, e orar por sua liderança.)
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ESBOÇO 2:

ORANDO PELOS QUE DISCORDAM DE NÓS
TEXTO BÍBLICO:

Até quando vocês, ó poderosos, ultrajarão a minha honra? Até quando estarão amando
ilusões e buscando mentiras?
Saibam que o Senhor escolheu o piedoso; o Senhor ouvirá quando eu o invocar. Quando
vocês ficarem irados, não pequem; ao deitar-se reflitam nisso, e aquietem-se.
Ofereçam sacrifícios como Deus exige e confiem no Senhor.
Em sua oração, Davi dirige-se aos seus perseguidores. Se o contexto do Salmo 4 é o
mesmo do 2 e 3, pelo fato de Davi não ter buscado para si o ser Rei, por isso persegui-lo
seria buscar a mentira, movido pela vaidade (2-3). Davi aconselha os seus inimigos a
refletir sobre o que estavam fazendo (v. 4) e a buscarem a Deus (v. 5).
O conselho dado aos inimigos de Davi é dado por Paulo a todos nós: irar, e não
pecar, não deixando o sol se pôr sobre a ira (Efésios 4.26), que é resultado de ira justa,
e não egoísta, e de reflexão sincera sobre a questão. Na verdade, como cristãos somos
conclamados a, se necessário, perder.

Salmos 4

INTRODUÇÃO

Estamos em uma série de reflexões em Salmos, desejosos de melhorar nossa vida de
oração. Na reflexão anterior, vimos que nossas orações devem ser centradas na Lei de
Deus, na qual devemos ter satisfação. Começaremos agora a refletir sobre como orar em
diversas situações específicas.
Iniciaremos refletindo sobre como orar pelos que discordam de nós, meditando no
Salmo 4.
A situação em que se encontra o Salmista parece ser semelhante à do Salmo 3, quando Davi fugiu de seu próprio filho: angústia, perseguição de homens, infâmias.
Em sua oração, Davi não usa Deus para vingar-se de seus inimigos, tanto que ele
usa as expressões ‘Deus da minha justiça’ e ‘tem misericórdia de mim’ (v.1). São expressões aparentemente contraditórias (sentia-se justo e carente da misericórdia divina), que
mostram só ser possível orar pelos inimigos quando não há ódio ou desejo de vingança
no coração, muito menos autoconfiança.
Ao final o Salmo 4, é uma oração de confiança em Deus, não uma oração contra
pessoas.

Muitos perguntam: “Quem nos fará desfrutar o bem? “ Faze, ó Senhor, resplandecer sobre
nós a luz do teu rosto!
Encheste o meu coração de alegria, alegria maior do que a daqueles que têm fartura de
trigo e de vinho.
Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança.
Davi louva a Deus, confirmando sua confiança pela fé. O contexto de infâmias e
perseguição gerava dúvidas na população (v. 6), mas não em Davi (v. 8), tanto que pode
dormir tranquilamente mesmo naquele contexto; podia fazer isso, pois sua experiência
com Deus o levava a focar o espiritual (v. 7).
Essa é uma grande lição de Davi: focar nas experiências espirituais, e não nas materiais.

IDEIA CENTRAL DO TEXTO

Mesmo em meio a homens, nosso foco deve ser o nosso Deus

DESENVOLVIMENTO

Responde-me quando clamo, ó Deus que me faz justiça! Dá-me alívio da minha angústia;
Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração.
Davi ora a Deus, demonstrando a sua confiança pela fé. Confiante que Deus é justo,
e que por isso mesmo Davi precisa de misericórdia. É Deus que lhe dará alívio, não uma
vingança contra os inimigos.
É bom evitarmos vermos a nós mesmos como estando na mesma situação de Davi
(perseguido, difamado), pois em poucas situações isto acontece de forma idêntica: injusta e não provocada. Ajuda evitar essa sensação de perseguição quando refletimos racionalmente sobre a situação.

CONCLUSÃO

O Salmo 4 não é uma oração de vingança, mas de confiança em Deus, tanto que
Davi diz que pode dormir em paz, mesmo em meio à sua situação de desconforto.
Em situações assim, devemos orar sem focar nas pessoas, ou na dúvida do momento,
portanto sem desejo de vingança, mas confirmando nossa satisfação em Deus, como
Davi fez em 1 Samuel 30:6: Davi se fortaleceu em Deus.
Somos desafiados a, quando nos irarmos, não darmos lugar ao pecado.
Temos agido assim?
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ROTEIRO 2:

ORANDO PELOS QUE DISCORDAM DE NÓS
QUEBRA-GELO (5 MIN)

Davi diz que pode dormir em paz, mesmo em meio à sua situação de desconforto (v.
8). Davi não foca nas pessoas, nem na dúvida, nem no momento, mas confirma sua
satisfação em Deus (v. 7).
O conselho dado aos inimigos de Davi é dado por Paulo a todos nós: irar-se e não
pecar, não deixando o sol se pôr sobre a ira (Efésios 4.26); irar-se e não pecar é resultado
de uma ira justa, e não egoísta, e de reflexão sincera sobre a questão. Como cristãos somos conclamados a, se necessário, perder, e não simplesmente nos apegarmos a nossos
direitos.

Faça uma lista mental:
Quando eu penso em pessoas que me magoaram eu penso em _______________.
Quando eu penso em pessoas que eu ofendi eu penso em ______________.

CONVERSANDO COM DEUS (5 MIN)

Apresentando essas listas mentais ao Senhor e pedindo pela reunião de hoje.

1. Quando estou sendo alvo de intrigas e controvérsias, como eu oro pelos que discordam de mim e me perseguem?

LOUVANDO E ADORANDO JUNTOS (5 MIN)

Vamos começar hoje com um cântico de comunhão?
Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união! (Salmos 133.1)

2. ‘Quando vocês ficarem irados, não pequem’; como isso é possível e como orar nessas
ocasiões?

COMPARTILHANDO A PALAVRA (25 MIN)

Salmos 4
1
Responde-me quando clamo, ó Deus que me faz justiça! Dá-me alívio da minha angústia; Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. 2Até quando vocês, ó poderosos,
ultrajarão a minha honra? Até quando estarão amando ilusões e buscando mentiras? 3Saibam que o Senhor escolheu o piedoso; o Senhor ouvirá quando eu o invocar. 4Quando vocês
ficarem irados, não pequem; ao deitar-se reflitam nisso, e aquietem-se. 5Ofereçam sacrifícios
como Deus exige e confiem no Senhor. 6Muitos perguntam: “Quem nos fará desfrutar o bem?
“ Faze, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz do teu rosto! 7Encheste o meu coração de alegria,
alegria maior do que a daqueles que têm fartura de trigo e de vinho. 8Em paz me deito e logo
adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança.

3. Como podemos orar com amor pelos inimigos (Mateus 5.44)?

ORANDO UNS PELOS OUTROS (25 MIN)

Agradecendo pela misericórdia de Deus sobre nossas vidas.

TEMPO DE MULTIPLICAR (5 MIN)

Há alguém em nosso círculo de relacionamentos que aparentemente não vá se converter, que demonstre não ter interesse pela fé, ou que mesmo zombe dos princípios
cristãos? Além de orar, que ações intencionais podem ser desenvolvidas para aproximarse dessas pessoas?

Esta oração de Davi é feita em situação de angústia, perseguição de homens, infâmias
(v. 1).
Orações nessas circunstâncias são muito difíceis pois corremos o risco de querer usar
Deus para nos vingarmos. Enquanto Davi chama Deus de aquele ‘que me faz justiça’,
ele também pede misericórdia (v. 1); são expressões aparentemente contraditórias e que
mostram só ser possível orar pelos que nos perseguem quando não há ódio ou desejo de
vingança no coração, nem confiança na nossa justiça própria.
O Salmo 4, não é uma oração de vingança, mas de confiança em Deus, tanto que

TEMPO DA IGREJA (5 MIN)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(Tempo de ser informado sobre os eventos e desafios da igreja, e orar por sua liderança.)
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ESBOÇO 3:

ORANDO EM MEIO AO SOFRIMENTO
TEXTO BÍBLICO:

Davi nos lembra que a vereda que não melhora a vida espiritual, não é um bom caminho, mas um desvio de rota a ser rejeitado. Como está em sofrimento, Davi lembra a
si mesmo, em oração, que não precisamos apenas de suprimentos, mas de crescimento
espiritual também.
Deus é o pastor que nos conduz assim porque ele é assim. Ele o faz por amor do seu
nome.

Salmos 23

INTRODUÇÃO

Estamos numa série sobre como aprender a orar com os Salmos. Já refletimos sobre
algumas situações bem especificas; hoje, veremos como orar em meio ao sofrimento,
talvez o tipo mais comum de oração.

Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois
tu estás comigo; a tua vara e o teu cajado me protegem.
O foco muda ainda mais agora, quando Davi menciona o sofrimento diretamente.
Um pastor, um cuidador, é bom não apenas na bonança, mas na tribulação também,
e Deus é este pastor. A fé não pode servir somente à vida, mas também na morte.
A vara disciplina, conduz. Conduz até durante a tribulação.
Nossa geração evita o sofrimento, enquanto o salmista o enfrentava; queremos soluções, enquanto o salmista via consolo. Atualmente, terminamos por focar mais no pasto
que no pastor. E se Deus não é nossa motivação, desistimos ou enfraquecemos na fé.

IDEIA CENTRAL DO TEXTO

No meio do sofrimento, Deus é um guia e cuidador.

DESENVOLVIMENTO

O Senhor é o meu pastor; de nada terei falta.
Davi, como pastor que foi antes de tornar-se rei, sabia muito bem dos cuidados de
um pastor. Chegava a ser um cuidado individualizado, mesmo diante de um grande
rebanho. Sabia também da dedicação e lealdade do pastor às suas ovelhas, frágeis e
dependentes (de fato, as ovelhas dependem muito do pastor, até para escolher o pasto).
Davi havia tentado salvar até mesmo uma ovelha morta.
Mesmo em lugares de escassez o pastor supre as necessidades da ovelha, por isso,
tendo Deus como pastor, Davi podia concluir: não sentirei falta de nada.

Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos.
Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice.
Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver.
Talvez a cena que Davi tinha em mente aqui seja baseada no costume de um inimigo não perseguir mais sua vítima depois que ela entrasse em uma tenda. Se for assim,
o perigo estaria do lado de fora, mas não no de dentro. Imagine a cena: perseguições e
problemas fora; aceitação e banquete dentro.
Seja como for, a ênfase não é no inimigo, na dor em si, mas no que está dentro da
casa, e no pastor.

Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas.
Pasto e água são as principais necessidades da ovelha, e estas necessidades são supridas. De forma semelhante, Deus nos dá o que necessitamos.
Restaura-me o vigor (alma)
O pastor cuida das ovelhas fortes e das fracas. Como ovelhas não tem alma, esta
expressão marca a transição da metáfora (pastor e ovelha) para a realidade (Deus e seus
filhos). A partir de agora, a linguagem do salmista será mais direcionada a nós, seres humanos, quando somos pastoreados por Deus. Ele nos restaura completamente, inclusive
em nossa alma.
Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome.
Diferentes de ovelhas, nós precisamos de provisões que também incluam o cuidado
espiritual, a vida moral.

CONCLUSÃO

O Salmo ensina a orar durante o sofrimento, colocando o nosso foco em Deus, não
na dor. Ensina que nossa fé precisa servir tanto em tempos de vida como em tempos de
morte. Que nossa fé não deve ser usada para evitar a dor, mas para confiamos em Deus
apesar dela.
Temos esse tipo de fé? Como temos orado em meio à dor?
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ROTEIRO 3:

ORANDO EM MEIO AO SOFRIMENTO
QUEBRA-GELO (5 MIN)

não poderia terminar de forma diferente: Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo
e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos
os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver (vv. 5 e 6).

Complete a frase: por Deus ser o meu pastor eu não sinto falta de _________________.

CONVERSANDO COM DEUS (5 MIN)

1. O Salmo ensina a orar focando em Deus, não na dor. Como tem sido nossas orações em meio ao sofrimento?

Orando pela reunião e pelas pessoas presentes.

2. “Nossa fé precisa servir tanto em tempos de vida como em tempos de morte. Nossa fé não deve ser usada para evitar a dor, mas para confiamos em Deus apesar da dor”.
Comente como essas verdades têm sido experimentadas em sua vida.

LOUVANDO E ADORANDO JUNTOS (5 MIN)

Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor,
que é fruto de lábios que confessam o seu nome. (Hebreus 13.15)

3. Conte sobre situações em que você tem encontrado consolo, mesmo quando não
vê soluções.

COMPARTILHANDO A PALAVRA (25 MIN)

Salmos 23
1
O Senhor é o meu pastor; de nada sentirei falta. 2Em verdes pastagens me faz repousar e
me conduz a águas tranquilas; 3restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor
do seu nome. 4Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo
algum, pois tu estás comigo; a tua vara e o teu cajado me protegem. 5Preparas um banquete
para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e
fazendo transbordar o meu cálice. 6Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos
os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver.

ORANDO UNS PELOS OUTROS (25 MIN)

Tempo de apresentar nossas necessidades, àquele que as supre.

TEMPO DE MULTIPLICAR (5 MIN)

Há alguém dos nossos RDs precisando dessas reflexões? Como podemos ajudar os
nossos amigos que estão no ‘vale da sombra da morte’?

O Salmo que estudaremos hoje ensina a orar no meio do sofrimento; mesmo nestas
circunstâncias, Deus é apresentado como guia e cuidador.
No v. 3 há a transição da metáfora (pastor e ovelhas) para a realidade (nós e Deus),
pois o Senhor nos guia nas veredas da justiça por amor do seu nome. As provisões divinas têm valor porque incluem o cuidado espiritual, a vida moral. Confiado nesse alvo
do Pastor, Davi lembra que mesmo quando andasse por um vale de trevas e morte, não
temeria perigo algum, pois sentiria a vara e o cajado do pastor a lhe proteger.
Davi menciona o sofrimento. Um pastor, um cuidador é bom não apenas na bonança, mas na tribulação também. A fé não pode servir somente à vida, mas também na
morte. Ao dizer ‘preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos’ (v. 5), Davi
cria a imagem de perseguições e problemas por fora, enquanto há aceitação e banquete
por dentro. A ênfase não é no inimigo, mas no que está dentro da casa. Por isso, a oração

TEMPO DA IGREJA (5 MIN)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(Tempo de ser informado sobre os eventos e desafios da igreja, e orar por sua liderança.)
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ESBOÇO 4:

ORANDO E PRATICANDO O QUE ORAMOS
TEXTO BÍBLICO:

lhas amaradas no braço de crianças, a Bíblia aberta no Salmo 91, ou coisas semelhantes;
A libertinagem, bem expressada por Paulo em Romanos 6.1;
O medo, condenado por João em 1 João 4.18;
O legalismo, condenado em Efésios 2.8-10.
Deus é único, é justo e santo, e mesmo assim nos ama. Essa é uma mensagem tão
libertadora que deveria ser anunciada em toda a terra.

Salmos 96

INTRODUÇÃO

Estamos numa serie cujo título é ‘Aprendendo a orar com os Salmos’. Oração é um
dos cinco princípios da visão bíblica de Igreja Multiplicadora. Mais que teorizar sobre
oração, o objetivo que cada um de nós desenvolva intensamente sua vida de oração. A
reflexão de hoje aponta muito bem para isso, pois estudaremos uma oração feita pelos
judeus, mas não praticada.
O salmo é a redução de outro maior, escrito por Davi quando trouxe a Arca da
Aliança para Jerusalém, e está registrada em 1 Crônicas 16. Na ocasião, Davi e os judeus
muito se alegraram, pois a Arca em Jerusalém fortalecia a unidade nacional e apontava
para um tempo de paz e prosperidade em Israel. Ao refletir sobre a ocasião, Davi contrasta Deus com os ídolos. É essa a ideia que permanece na oração mais reduzida que é
o Salmo 96.

CONCLUSÃO

Apesar da excelente doutrina do Salmo, uma lição implícita desta oração, e útil nessa
nossa série de reflexões sobre oração, é que os judeus cantavam/oravam o Salmo, mas
não o praticavam. Enfatizavam o ‘anunciem a sua glória entre as nações’, mas não faziam
isso. Neste, e em outros aspectos também, oravam mas não praticavam o que declaravam
crer.
Precisamos ser diferentes dos judeus nesse aspecto e agirmos de acordo com a nossa
crença, para não termos uma oração apenas de palavra.
Que decisões eu tomo hoje para aproximar cada vez mais minha vida de oração de
minha prática?

IDEIA CENTRAL DO TEXTO

Deus é digno de louvor, e toda a Terra deveria louvá-lo

DESENVOLVIMENTO

Davi contrasta Deus com os ídolos, focando em tudo o que Deus é.
A mensagem central é que toda a Terra deveria louvar ao Senhor, o único Deus, e que
os deuses das nações, adorados em forma de ídolos, não poderiam ser Deus.
Os judeus não tinham imagens. É verdade que a arca da aliança, trazida para Jerusalém na ocasião do Salmo maior 1 Crônicas 16), era um símbolo da presença de Deus,
mas não era adorada. Em nada se comparava às imagens dos ídolos.
Mensagens como essa dos judeus, do Salmo 96, formou o pensamento sobre o que de
fato Deus é (criador, soberano, santo, amor justo, alegria), abominando o que é criação
humana:
O animismo, que crê que todas as formas identificáveis da natureza possuem uma
alma e agem intencionalmente. Há espíritos na chuva, na floresta, no fogo, ou também
há poder em bater três vezes na madeira, levantar com o pé direito, e assim por diante;
O fetichismo, ou o culto de objetos que se supõe representarem entidades espirituais
e possuírem poderes de magia, como amuletos e relíquias, pé de coelho, figa, fitas verme-
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ROTEIRO 4:

ORANDO E PRATICANDO O QUE ORAMOS
QUEBRA-GELO (5 MIN)

mado a admitirmos que algumas atitudes de discipulado não serão tomadas naturalmente por nós, mas dependerão de um esforço consciente sob a graça de Deus.
O que tem sido mais difícil para mim? Por que?

O que mais tem me marcado nessa série de roteiros é ___________________.

CONVERSANDO COM DEUS, LOUVANDO E ADORANDO JUNTOS
(10 MIN)

( ) Orar com paixão pela conversão das pessoas de meu cartão alvo.
( ) Iniciar relacionamentos discipuladores com pessoas de minha família e falar sobre
fé.
( ) Iniciar relacionamentos discipuladores com pessoas de meu trabalho/escola/vizinhança e falar sobre fé.
( ) Investir tempo em pessoas que querem o discipulado.
( ) Investir mais tempo pessoal em oração e leitura bíblica.
( ) Praticar no cotidiano a compaixão e graça.
( ) _____________________________________________________________.

Cantar, louvando ao Senhor, e orar pela reunião.

COMPARTILHANDO A PALAVRA (25 MIN)

Salmos 96
1
Cantem ao Senhor um novo cântico; cantem ao Senhor, todos os habitantes da terra!
2
Cantem ao Senhor, bendigam o seu nome; cada dia proclamem a sua salvação! 3Anunciem
a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos! 4Porque o Senhor é
grande e digno de todo louvor, mais temível do que todos os deuses! 5Todos os deuses das nações
não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus.

2. Que decisões eu tomo hoje para aproximar cada vez mais minha vida de oração
de minha prática?

A mensagem central é que toda a Terra deveria louvar ao Senhor, o único Deus; os
deuses das nações, adorados em forma de ídolos não poderiam ser Deus. Os judeus não
tinham imagens; a arca era sim um símbolo da presença de Deus, mas não era adorada;
em nada se comparava às imagens dos ídolos.
Toda a mensagem de Deus aos judeus, formou o pensamento sobre o que de fato
Deus é (criador, soberano, santo, amor justo, alegria), abominando o que é criação humana (animismo1, fetichismo2, libertinagem, medo, legalismo).
Apesar da excelente doutrina do Salmo, uma lição implícita desta oração, e que queremos focar em nosso momento de compartilhar, é que os judeus cantavam o Salmo,
mas não o praticavam. Enfatizavam ‘anunciem a sua glória entre as nações’, mas não faziam
isso. Neste, e em outros aspectos também, oravam mas não praticavam o que criam.

ORANDO UNS PELOS OUTROS (25 MIN)

Cremos num Deus que é real, e por isso vamos apresentar a ele nossas necessidades;
vamos fazê-lo em grupos de 3 ou 4.

TEMPO DE MULTIPLICAR (5 MIN)

Devemos ter o interesse de ver todas as nações adorando a Deus, a começar por nossos relacionamentos.

TEMPO DA IGREJA (5 MIN)

1. A visão de Igreja Multiplicadora, o conceito de Evangelização Discipuladora, de
Relacionamentos Discipuladores, usa muito da expressão ‘intencional’, que é um cha-

1
Crença religiosa que crê que todas as formas identificáveis da natureza possuem uma alma e agem intencionalmente; há espíritos na chuva, na floresta, no fogo, etc.
2
Culto de objetos que se supõe representarem entidades espirituais e possuírem poderes de magia, como amuletos e relíquias.

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(Tempo de ser informado sobre os eventos e desafios da igreja, e orar por sua liderança.)
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ESBOÇO 5:

ORANDO E RECORDANDO
TEXTO BÍBLICO:

O mar olhou e fugiu, o Jordão retrocedeu;
Dois eventos destacados, em muito desacreditados hoje e, na época, não surtiram o
efeito pleno no desenvolvimento da fé. Agora, são usados para despertar a fé da geração
do salmista.

Salmos 114

INTRODUÇÃO

Estamos chegando ao final de uma série de cinco reflexões sobre oração. À parte dos
conceitos que estudamos, deve ter ficado evidente a importância de uma palavra da definição de Igreja Multiplicadora: intencionalidade!
Não oraremos mais apenas por estudar mais sobre oração. Não oraremos mais sem
que façamos ajustes em nossas agendas e prioridades. Não oraremos mais apenas por
saber como orar, mas por reconhecermos a necessidade da oração. São mudanças que só
acontecerão intencionalmente.
Encerrando nossa série de estudos, pensaremos num tipo pouco comentado dos salmos, e também das orações: os salmos históricos. A ideia central deste tipo de salmo é
louvar a Deus pelos feitos do passado, gravar esses feitos nas novas gerações, e renovar
a fé para o futuro. Estudaremos o Salmo 114. É a prática da expressão ‘quero trazer à
memória o que pode me dar esperança’.

Os montes saltaram como carneiros, as colinas, como cordeiros.
Expressões da grandeza de Deus, soberano sobre toda a criação. Um Deus irresistível.
Na verdade, não houve esses acontecimentos, literalmente, mas os feitos de Deus na
ocasião da saída dos judeus do Egito foram tão espetaculares que permitem, sim, essa
linguagem poética.
Por que fugir, ó mar? E você, Jordão, por que retroceder? Por que vocês saltaram como
carneiros, ó montes? E vocês, colinas, porque saltaram como cordeiros? Estremeça na presença
do Soberano, ó terra, na presença do Deus de Jacó!
A pergunta não é à natureza, mas a nós. A resposta também. Se a natureza não lhe
resiste, nem nós; nada foge ao seu poder.
Ele fez da rocha um açude, do rochedo uma fonte.
Mais um acréscimo da história e um lembrete de que Deus é aquele que supre nossas
necessidades, sempre.

IDEIA CENTRAL DO TEXTO

A autoridade de Deus é irresistível!

CONCLUSÃO

DESENVOLVIMENTO

Como lidar com o passado em nossas orações: fugindo dele? Tentando negá-lo? Tristes pelo que aconteceu?
A oração do Salmo 114 nos ensina a usar o passado para aprender a não cometer
os mesmos erros. Ensina a usar o passado para ter esperança. Ensina a ser seletivo (o
Salmo114 não cita a incredulidade, por exemplo). Ser seletivo é retirar o passado do
coração, deixando-o apenas na mente.
Além de nos ensinar a lidar com o passado em nossas orações, o Salmo 114 tem uma
grande mensagem: Deus é irresistível. Submetamo-nos a ele, portanto.

No Salmo 114, para atingir os objetivos de recordar os feitos, gravá-los no presente e
renovar a esperança no futuro, o salmista apresenta Deus como tendo autoridade sobre
toda a natureza.
Quando Israel saiu do Egito, e a casa de Jacó saiu do meio de um povo de língua estrangeira.
A saída do Egito marca o início de Israel como nação; antes, enfrentavam o mesmo
dilema dos palestinos hoje: ser um país sem território.

Encerrando a série, será interessante se for apresentada alguma sugestão prática
de mudança, dedicando essa decisão ao Senhor!

Judá tornou-se o santuário de Deus, Israel o seu domínio.
Este era o propósito da saída do Egito: formar uma nação de adoradores. O nosso
Deus é presente além do templo, por isso a ideia era formar ‘um reino de sacerdotes’
(Êxodo 19.5-6).
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ROTEIRO 5:

ORANDO E RECORDANDO
QUEBRA-GELO (5 MIN)

Além de nos ensinar a lidar com o passado em nossas orações, o Salmo 114 tem uma
grande mensagem: Deus é irresistível. Submetamo-nos a ele, portanto.

Quem pode compartilhar uma situação em que não via solução e o milagre aconteceu?

1. Que experiências de meu passado, boas ou ruins, serviram para formar o que sou
hoje?

CONVERSANDO COM DEUS (5 MIN)

Agradecendo por que ele é um Deus presente.

2. Como posso ver Deus agindo nessas experiências?
3. Há algo do passado que ainda precise ser resolvido em minha vida? Posso compartilhar sobre isso, ou ainda é muito forte relembrar?

LOUVANDO E ADORANDO JUNTOS (5 MIN)

Venham! Cantemos ao Senhor com alegria! Aclamemos a Rocha da nossa salvação. (Salmos 95.1)

ORANDO UNS PELOS OUTROS (25 MIN)

COMPARTILHANDO A PALAVRA (25 MIN)

Com gratidão pelo que Deus já fez no passado de cada um, apresentemos nossas
necessidades a ele.

Salmos 114
1
Quando Israel saiu do Egito, e a casa de Jacó saiu do meio de um povo de língua estrangeira, 2Judá tornou-se o santuário de Deus, Israel o seu domínio. 3O mar olhou e fugiu, o
Jordão retrocedeu; 4os montes saltaram como carneiros, as colinas, como cordeiros. 5Por que
fugir, ó mar? E você, Jordão, por que retroceder? 6Por que vocês saltaram como carneiros, ó
montes? E vocês, colinas, porque saltaram como cordeiros? 7Estremeça na presença do Soberano, ó terra, na presença do Deus de Jacó! 8Ele fez da rocha um açude, do rochedo uma fonte.

TEMPO DE MULTIPLICAR (5 MIN)

Talvez haja alguém para testemunhar de pessoas que aparentemente nunca iriam se
converter, e que hoje servem ao Senhor. Aproveitemos o momento para orar por nossos
RDs.

TEMPO DA IGREJA (5 MIN)

A ideia deste tipo de oração do Salmo 114 é louvar a Deus pelos feitos do passado,
gravar esses feitos, e renovar a fé para o futuro.
No Salmo 114, para atingir esses objetivos, Deus é apresentado como tendo autoridade sobre toda a natureza, o que se vê a partir da saída de Israel do Egito (v. 1);
No deserto, Judá tornou-se o santuário de Deus, e seu domínio (v. 2). A abertura
do Mar Vermelho (Êxodo 14) e a passagem a pé enxuto pelo Jordão (Josué 3), eventos
que à época não suscitaram a fé esperada, agora são usados para despertar a fé através da
oração (v. 3).
Como lidar com o passado em nossas orações: fugindo dele? Tentando negá-lo? Triste
pelo que aconteceu? A oração do Salmo 114 nos ensina a usar o passado para aprender
a não cometer os mesmos erros. Ensina a usar o passado para ter esperança. Ensina a
ser seletivo (o Salmo114 não cita a incredulidade, por exemplo). Ser seletivo é retirar o
passado do coração, deixando-o apenas na mente.

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(Tempo de ser informado sobre os eventos e desafios da igreja, e orar por sua liderança.)
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A MISERICÓRDIA DE
DEUS EM TRANSFORMAR
PESSOAS
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A MISERICÓRDIA DE DEUS
EM TRANSFORMAR PESSOAS
É com grande alegria que lhe apresentamos a série de roteiros de PGM “O Coração
Misericordioso de Deus”, baseada no livro de Jonas, com a proposta dos seguintes
encontros:
1. O Coração Misericordioso de Deus
2. A Soberania de Deus em Ação
3. Um Arrependimento de Verdade
4. Quando Não Entendemos os Planos de Deus
5. O Tratamento de Deus em Nosso Coração
6. A Nossa Resposta
Em Mateus 12.40-41 Jesus cita Jonas como um personagem real, e não uma alegoria;
Jesus cita como real inclusive a história do grande peixe. É nisso que cremos também.
Estudar Jonas será um tempo precioso para aprendermos ainda mais sobre o amor misericordioso de Deus.
Jonas foi profeta em Israel na época do rei Jeroboão II (793 a 753 a.C), contemporâneo de Oseias e Amós, outros profetas bíblicos. Em 2º Reis 14.25, vemos que Jonas não
foi um profeta somente a Nínive (capital da Assíria). Ele também foi profeta em Israel,
pregando ao povo de Deus.
Jonas teve um ministério muito eficaz, mas ficou insatisfeito com os resultados, por
não ter o mesmo coração de Deus. Hoje nós também corremos o risco de não ter um
coração alinhado com Deus e Sua missão. Por isso, nosso objetivo com essa série é aprendermos mais sobre o coração misericordioso de Deus para nos tornarmos parecidos com
Ele. Que Deus o abençoe nessa caminhada.
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ESBOÇO 1:

O CORAÇÃO MISERICORDIOSO DE DEUS
TEXTO BÍBLICO:

IDEIA CENTRAL DO TEXTO

INTRODUÇÃO

DESENVOLVIMENTO

Jonas 1.1-3

Por razões pessoais, Jonas se rebela contra o comissionamento de Deus.

Estamos começando hoje uma série de reflexões no livro de Jonas. O principal objetivo é desenvolvermos, ou aprimorarmos, o nosso desejo de compartilhar as boas novas
com as pessoas de nosso círculo de contatos. Dentro da visão bíblica de Igreja Multiplicadora, este desejo faz parte do princípio da Evangelização Discipuladora, que é o
processo de chamar, agregar e aperfeiçoar novos discípulos através de Relacionamentos
Discipuladores.
Por serem intencionais, esses relacionamentos são desenvolvidos com todos os tipos
de pessoas, como resultado de um coração alinhado ao coração de Deus, e desejoso de
que todos sejam salvos. É por isso que Jonas se torna bastante oportuno para o estudo
desse princípio.
O livro de Jonas é bastante criticado, principalmente na parte em que o profeta é
engolido vivo por um grande peixe, e depois jogado na praia. Não nos deteremos nessas
dúvidas, porque, além de perfeitamente possível de acontecer de forma natural (e há
relatos de pessoas e animais sendo engolidos por peixes grandes no séc. XIX), duvidar
dessa história seria duvidar da possibilidade do milagre, e do próprio Cristo, que defendeu Jonas como um personagem real e sua história como literal, fazendo inclusive um
comparativo da história do peixe com a sua ressurreição (Mateus 12.40-41).
O profeta Jonas, conforme 2 Reis 14.25, exerceu seu ministério nos dias de Jeroboão
II, portanto entre 800 e 750 a.C. No texto de Reis, a profecia de Jonas acerca da prosperidade de Samaria é cumprida fielmente, demonstrando que ele era um verdadeiro
profeta, que recebia e repassava as mensagens de Deus.
Mesmo assim, Jonas desobedeceu à ordem de Deus para pregar em Nínive. Sua história é bastante conhecida: ele tenta fugir dessa ordem, mas através de eventos que incluem sua experiência no ventre do peixe, aceita um segundo comissionamento. Prega
em Nínive, e fica insatisfeito com o resultado: a conversão dos ninivitas e a misericórdia
de Deus.
Nessa série sobre Jonas, vamos meditar sobre o contraste entre o desejo de Jonas em
ver Nínive destruída e o coração misericordioso de Deus. Começaremos hoje refletindo
sobre a recusa de Jonas (1.1-3)

O mais provável é que Jonas tenha sido comissionado a Nínive depois de seu ministério bem sucedido em Samaria, pois assim já conheceria muito bem o caráter misericordioso de Deus em relação às mensagens pregadas através de seus profetas. Afinal, Jonas
toma a decisão de fugir para um destino totalmente oposto à Nínive.
Além de estarem em direções opostas, Társis, para onde Jonas estava fugindo ficava
a cerca de 4 mil quilômetros de Nínive (se possível mostrar um mapa). Era de fato uma
fuga não da presença do Senhor em si, mas da possibilidade de obedecê-lo. Tão distante
de Nínive, seria impossível pregar aos ninivitas.
Jonas estava consciente de suas ações, estava á empreendendo esforços e arcando com
custos da passagem. Tudo para não obedecer.
Jonas estava discordando deliberadamente do mandamento divino. Nem sempre nós
agimos como Jonas, discordando deliberadamente. Às vezes o fazemos com argumentações, com desculpas. Os fariseus não pensavam que discordavam do mandamento de
honrar pai e mãe, mas usavam da desculpa de que estavam ofertando a Deus para não
ajudar os pais (Mateus 15.4-6). Uma oferta ocasional servia de desculpa para desobedecer o mandamento de permanentemente honrar os pais.
Aplicando às nossas vidas, de modo semelhante, dificilmente um cristão reconhece a si mesmo como não sendo testemunha de Cristo, mas a realidade é que bem
poucos envolvem-se com a tarefa de multiplicar discípulos.
Mas, às vezes, agimos como Jonas, sim, deliberadamente desobedecendo, como
quando não perdoamos a quem nos ofende. Sabemos do erro, mas ainda assim,
quando não perdoamos, estamos sendo direcionados mais por nossos sentimentos
que por vontade de obedecer a Deus. A prática desse comportamento no que tange ao anúncio da Palavra se dá quando escolhemos a quem anunciar e quem não
anunciar.
Jonas tinha razões pessoais para desobedecer. O desenrolar do livro vai mostrar (capítulo 4) que ele preferia a condenação de Nínive à sua restauração. Para isso, podia estar
motivado por um sentimento de nacionalismo muito forte, pois foi isso que pregou
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em Samaria, como também poderia já estar percebendo o crescimento da Assíria e sua
capital Nínive e conhecer os comentários sobre seus atos de violência (o mais provável,
Jonas 3.8). Os relatos sobre os métodos de guerra e de conquista praticados por Nínive
mencionavam muita crueldade, e também a estratégia de deixar uns poucos sobreviventes como testemunho dessas ações cruéis, espalhando o terror entre os povos por serem
conquistados. Nínive ainda não estava em sua força total na época, mas já despontava
como grande império mundial. É este império que vai destruir Israel e Samaria no ano
722 a. C., cerca de 50 anos depois dos atos mencionados em Jonas.
Jonas estava selecionando a quem pregar e a quem levar a misericórdia de Deus. Estava deliberadamente procurando negar a misericórdia de Deus aos ninivitas.

Jonas, por razões muito pessoais, desobedece ao comissionamento de Deus e tenta
negar a misericórdia aos ninivitas. Que ajamos diferente do profeta, que sejamos mais
semelhantes a Cristo, que nega-se a si mesmo, que não veio para ser servido, mas para
servir e dar a vida em resgate de muitos (Marcos 10.45).
É com este sentimento, o de servir e levar a misericórdia de Deus, que procuraremos,
intencionalmente, pessoas para desenvolvermos Relacionamentos Discipuladores.

Aplicando, não podemos agir como o profeta, pregando a uns e a outros não.
Reconhecendo que a graça de Cristo nos alcançou, devemos crer que ela pode alcançar a qualquer um. Não devemos nós também selecionarmos a quem pregar e a
quem levar a misericórdia de Deus.
Em vez de investir na salvação dos ninivitas, Jonas investe na desobediência. Ao receber o comissionamento ele se levanta, mas não para obedecer. Compra uma passagem,
muda de cidade, assume as consequências de uma vida diferente, num lugar diferente,
empreende esforços... comportamentos e atitudes necessárias na vida missionárias. No
entanto, ele faz tudo isso com um propósito diferente, que não obedecer ao seu chamado. Está disposto a agir, mas para fazer a sua vontade, não a de Deus.
O apóstolo Paulo, em Romanos 6.19-20, usando de um argumento bem racional
chama a atenção para termos uma dedicação em obedecer que seja superior à de desobedecer.
Esse é o conselho, fazermos diferente de Jonas: esforçarmo-nos, sim, mas para obedecer todos os mandamentos de Deus, inclusive o de fazer discípulos (Mateus 28.18-20).
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A SOBERANIA DE DEUS EM AÇÃO
TEXTO BÍBLICO:

Para nós, fica claro Deus é soberano até mesmo sobre nossas decisões, mas ele
permite que as tomemos. Ele nos deu a capacidade de escolha, e devemos usá-la
para escolher obedecê-lo. Nossa vida e oração devem ser: faça-se em mim o teu querer. Devemos evitar a desobediência deliberada, pois isso pode nos levar à mesma
dureza de Jonas: dormindo em meio à tempestade causada pela sua própria desobediência (1.5).

Jonas 1.4-17

INTRODUÇÃO

Estamos numa série de reflexões sobre o livro do profeta Jonas, com o objetivo de
desenvolvermos um coração semelhante ao de Deus, que é compassivo e desejoso de que
sua misericórdia seja estendida a todos. Com este sentimento, procuraremos nos relacionar intencionalmente com as pessoas de nosso círculo de convivência para levar a elas a
mensagem da misericórdia de Deus.
Já vimos que Jonas foi aceito como personagem literal por Jesus (Mateus 15.4-6), o
que devemos fazer também.
Na reflexão anterior, vimos que Jonas ao ser comissionado por Deus, resolve fugir
da possibilidade de obedecer a Deus. Ele devia ir a Nínive, mas foi para Társis, destinos
totalmente opostos. Jonas agiu por motivos pessoais, movido por sua própria vontade.
Hoje veremos que, apesar da desobediência do profeta, a vontade de Deus foi atendida. A história de Jonas certamente não serve para justificar nossas falhas com os resultados positivos que porventura sejam resultantes delas, afinal Jonas foi disciplinado com o
sofrimento do quase afogamento e da dolorosa experiência de ser engolido por um peixe.

Consciente de sua desobediência, consciente de que a tempestade é resultado dessa
desobediência, Jonas prefere ser lançado ao mar a arrepender-se (1.12). Jonas vai desejar
novamente a morte à obediência no cap. 4 (4.3). Neste momento, Jonas experimenta a
misericórdia dos marinheiros pagãos, a mesma misericórdia que ele não queria levar aos
ninivitas. Mais uma vez é grande o contraste: se antes a natureza e os pagãos obedeceram
à vontade de Deus e Jonas não, agora os marinheiros exercem misericórdia, e Jonas não.
Os marinheiros relutam em jogá-lo ao mar, desejando salvar-lhe a vida (1.13) e só o
fazem com muito temor (1.14).
Penando em nossas vidas, reconhecemos que é sempre bom recebermos misericórdia. E também é sempre necessário repassá-la, afinal ‘os misericordiosos alcançarão misericórdia’ (Mateus 5.7). A dureza de Jonas é tanta que, para não repassar
a misericórdia, prefere não recebê-la. É preciso que a repassemos, que preguemos
a todas as pessoas, que consideremos que a graça de Deus pode alcançar a todos,
exatamente por reconhecer que ela nos alcançou primeiro.

Deus é soberano e leva Jonas à obediência e ainda mais: a desobediência será o canal
de Deus para alcançar outros povos, no caso os marinheiros. Jonas não queria levar a
misericórdia divina à Nínive, um povo não judeu, e seu comportamento terminará servindo para levá-la a outros tipos de não judeus.

O auge do texto em questão é a fé dos marinheiros em Deus, uma espécie de conversão. Quando o mar se acalma eles percebem a soberania de Deus. E também por terem
sido alvo da misericórdia de Deus, eles passam a crer, ao ponto de oferecer-lhe sacrifícios
ainda no barco, assumindo compromissos com essa nova fé (1.15-16).
Esta é uma mensagem muito forte a Jonas, que estava fugindo para negar a misericórdia divina a estrangeiros e são exatamente estrangeiros que se convertem como resultado
do testemunho do tratamento de Deus com Jonas. Mais que ter controle sobre toda a
criação, Deus demonstra utilizá-la para sua glória exercendo controle sobre seus eventos.

IDEIA CENTRAL DO TEXTO

Deus é soberano e usa toda a criação para cumprir seus propósitos.

DESENVOLVIMENTO

Deus mostrou autoridade sobre o vento e o mar (v. 4), sobre o lançar sortes (v. 7),
sobre as circunstâncias (v. 14), sobre o grande peixe e sobre a vida de Jonas (v. 17). Deus
usou os eventos para a Sua glória na conversão dos marinheiros. Os eventos naturais, as
sortes, o peixe e os marinheiros obedeceram a Deus sem o perceber. O único desobediente na história é Jonas, e também o único que podia escolher desobedecer.

Aplicando para hoje, vemos que, mesmo soberano, Deus nos usa. Usou a fuga de
Jonas para providenciar uma oportunidade de relacionamento com aqueles marinheiros pagãos. Em Romanos 10.14 Paulo usa de perguntas retóricas: ‘como ouvi-
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rão se não há quem pregue’? Já sabemos que, à semelhança dos marinheiros, as pessoas de nosso círculo de amizades só invocarão a Deus se crerem nele, e só crerão se
ouvirem a seu respeito, e só ouvirão se NÓS pregarmos, se delas nos aproximarmos.

CONCLUSÃO

O objetivo final do Plano de Deus é a salvação de pessoas, para isso ele enviou Jesus.
Para isso ele nos comissionou. Que privilégio!
Que nos envolvamos nesse plano, intencionalmente.
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ESBOÇO 3:

UM ARREPENDIMENTO DE VERDADE
TEXTO BÍBLICO:

suficiente para mudanças na vida dos ninivitas.
Mesmo falando de condenação, mesmo exigindo arrependimento, a mensagem
era sobre salvação. João nos lembra de fato semelhante, ao dizer que Jesus não veio
para condenar, pois o mundo já estava condenado; veio para salvar (João 3.1718). É a salvação de cada pessoa de nosso círculo de relacionamentos que deve nos
motivar a pregar através de relacionamentos discipuladores. Tem sido essa a nossa
motivação? Se sim, o resultado é que pregaremos mais, assumindo nossa missão de
fazer discípulos.

Jonas 3.1-9

INTRODUÇÃO

Estamos na terceira reflexão no livro de Jonas. Temos visto que o objetivo deste
livro é nos ajudar a ter o mesmo coração compassivo de Deus. Já estudamos que Deus
ordenou a Jonas ir e pregar em Nínive, mas ele rejeitou por não querer a conversão dos
ninivitas. Esse fato vai ficando mais claro à medida que o livro vai ao chegando ao fim.
Ao fugir da vontade de Deus, Jonas foi jogado ao mar e salvo por um grande peixe. Sua
oração de arrependimento (pelo menos por conta da situação) foi atendida e ele ganhou
outra chance. Agora, o profeta finalmente chega à grande Nínive e prega a mensagem
de Deus.
E o resultado é espetacular! A cidade inteira se converte a Deus!
É para isso que devemos pregar: para que haja arrependimento e pessoas sejam salvas.
Jesus disse que há uma grande festa no céu quando isso acontece (Lucas 15.7, 10). Nosso
papel deve ser até maior que esse, pois o mandamento é fazermos discípulos (Mateus
28.18-20) e não simplesmente pregarmos ocasionalmente.

Se a salvação pertence a Deus, como vimos na reflexão passada, e ele deseja que todos
sejam salvos (dito também em 1 Timóteo 2.4), Jonas prega a todos e de todas as classes.
O resultado é que todos se convertem, do maior ao menor (3.5), até mesmo o rei (3.6).
Cita-se até mesmo o envolvimento de animais (não que animais possam se converter,
mas que participam da criação de Deus, como citado em Gênesis 6.7, 12 e Jonas 4.11).
O exemplo de Jonas deve nos falar muito: ele não prega somente a pobres, ou
só a ricos, ou só a livres, nem só a escravos. Prega a todos. Esse é o foco de um relacionamento intencional, quando deliberadamente pregamos a palavra não apenas
nos valendo de oportunidades mas, se necessário, criando essas oportunidades. Nos
Relacionamentos Discipuladores desenvolvidos intencionalmente não pregamos
somente aos parentes, ou a amigos, ou a estranhos. E quando ainda não temos o
relacionamento necessário, envidamos esforços para desenvolvê-lo. Você tem feito
assim? Como tem feito?

IDEIA CENTRAL DO TEXTO

A soberania de Deus se manifesta no arrependimento dos ninivitas.

DESENVOLVIMENTO

É comum a ideia de que Jonas saiu direto do ventre do peixe para Nínive, mas não
foi isso que aconteceu, uma vez que o mar mais próximo estava a cerca de 800 km de
distância da grande cidade. Mesmo assim, é bem possível que a história de Jonas e seu
salvamento pelo peixe tivesse chegado ao conhecimento dos ninivitas.
Embora seja perfeitamente possível que Nínive tivesse um diâmetro de 90 quilômetros (três dias de caminhada), o texto de 3.3 pode indicar também que Jonas pregou por
3 dias a sua mensagem. O resultado foi o arrependimento da nação inteira, em todas as
classes sociais. Seja como for, a pregação de Jonas é clara: Nínive será destruída. Deus
exercerá justiça, e julgará, condenando, os atos de pecado e violência da cidade. É certo
que Jonas pregou bem mais que essas poucas palavras, e mesmo nelas, fica implícita a
necessidade de arrependimento, pois o juízo seria somente depois de 40 dias, tempo

O resultado da pregação de Jonas é o que devemos esperar de toda pregação. Não
anunciamos Cristo para ver simples mudança de religião. Não anunciamos para aumentar o número de membros de nossa igreja. Pregamos para que haja arrependimento.
Naquela cultura, jejuar e vestir-se de pano de saco eram um modo de expressar uma
tristeza profunda. Mas os ninivitas são desafiados a fazer mais que aparentar arrependimento. São chamados a deixar os maus caminhos e a violência (3.8). A violência era o
pecado mais conhecido dos ninivitas, e agora eles reconhecem isso e resolvem abandonar
esse e outros pecados.
Arrependimento é isso: reconhecer um erro, e abandoná-lo. Nossa pregação deve
estimular isso na vida dos que a ouvem, e em nós mesmos. Somos desafiados a,
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ESBOÇO 3:

UM ARREPENDIMENTO DE VERDADE
assim como pregava João Batista, produzir frutos dignos de arrependimento. Que
frutos temos demonstrado? O que essa série de reflexões já resultou em nossas vidas? Passamos a pregar mais, a desenvolver mais relacionamentos discipuladores?

CONCLUSÃO

Deus não tem prazer na condenação do homem (Ezequiel 18.23), mas é glorificado
no arrependimento. Por isso o Evangelho são as ‘Boas Novas’ e nós somos embaixadores
de Cristo (2 Coríntios 5.18-20), com a tarefa de anunciar estas boas novas, não para
condenar, mas para produzir arrependimento. Que sejamos esses embaixadores.
O que faremos, de forma prática, nessa semana?
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TeMpo da igreJa (5 Min)
__________________________________________________________________
Tempo da Igreja (5 min)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(Tempo
de se informar sobre eventos, alvos e ênfases da igreja, além de orar pela liderança.)
__________________________________________________________________

(Tempo de se informar sobre eventos, alvos e ênfases da igreja, além de orar pela liderança.)
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ESBOÇO 4:

QUANDO NÃO ENTENDEMOS OS PLANOS DE DEUS
TEXTO BÍBLICO:

não somos em nada diferentes dos que não creem em Deus. Por isso, estabelece um
padrão único entre as religiões de todas as épocas: amar os inimigos (Mateus 5.44).
Não simplesmente suportá-los, como que por educação ou civilidade, mas amá-los,
bendizendo-os e por eles intercedendo com sinceridade e amor.
Os adjetivos que Jonas usa para Deus, devem ser aplicados a nós: compassivo,
misericordioso, paciente, cheio de amor. Estão sendo aplicados a mim? Se sim, o
resultado deve ser a formação de novos discípulos também.

Jonas 4.1-3

INTRODUÇÃO

Estamos numa série de reflexões sobre Jonas e o coração misericordioso de Deus. Assim como Deus quis salvar Nínive, o nosso coração também deve almejar a salvação de
cada pessoa que Deus permite estar em nossos círculos de relacionamento. Nossa tarefa
não é simplesmente pregar, evangelizar, mas fazer discípulos que por sua vez farão novos
discípulos. A motivação para todo esse esforço intencional é a obediência ao mandamento de Jesus em Mateus 28.18-20.
Na reflexão de hoje veremos que, ao ver o arrependimento dos ninivitas e saber da
“mudança” dos planos de Deus, Jonas demonstra abertamente que está contrariado com
a maneira de Deus agir. Parece que Jonas tem vergonha porque o que havia profetizado
não se cumpriu. Mas, na verdade, ele estava enfurecido com os acontecimentos e chega
a, obstinadamente, rejeitar a vontade de Deus. Ele foi ao extremo de, novamente preferir
morrer a concordar com os planos de Deus (a primeira vez foi no cap. 1).

Vendo o perdão e compaixão de Deus, Jonas fica extremamente contrariado. Durante todo o tempo, ainda mantinha a esperança de que Deus se amoldasse aos planos do
profeta, e não que ele se amoldasse aos planos de Deus. A intimidade de Jonas com Deus
parece que tinha produzido um sentimento de orgulho, pois até o final da história Jonas
mantém a esperança de que Deus ainda destruirá a cidade.
Ele esquece da experiência do peixe, quando precisou de misericórdia e a obteve.
Ignora o caráter de Deus e espera que seja feita a vontade humana, a sua em particular.
Que bom que Deus nos permite ter tal intimidade com ele. Que bom que Deus
não se amolda à nossa vontade. Que nos aproximemos mais e mais de Deus para
nos tornarmos semelhantes a ele, e não para esperar que ele se torne parecido conosco. Ele quer que todos sejam salvos, e já deixou isso claro.

IDEIA CENTRAL DO TEXTO

Jonas discorda aberta e insensatamente dos planos de Deus

O egoísmo de Jonas é tamanho que ele despreza a própria vida. Já havia feito isso no
cap. 1, quando prefere ser lançado ao mar a arrepender-se. Agora, deliberadamente, pede
a morte e isso por duas vezes.
O egoísmo e a idolatria formam os pecados mais básicos. O egoísmo é natural do
ser humano caído, como atesta o comportamento infantil (chamado de egocentrismo
pelos educadores). Movido pelo egoísmo, o ser humano adora a si mesmo e, por fim, cria
ídolos, ou tenta moldar Deus aos seus caprichos.

DESENVOLVIMENTO

Jonas agora fala abertamente sobre seus sentimentos e intenções. Afirma que fugiu
para Társis porque sabia quem Deus era. Sabia que, sendo Deus compassivo, paciente e
cheio de amor, não destruiria a Nínive.
O desenrolar do capítulo, quando Deus confronta a misericórdia de Jonas em relação
à planta com a misericórdia de Deus em relação aos ninivitas, é evidência de que a frustração de Jonas não é pela possibilidade de ser visto como um profeta sem palavra, mas
porque desejava, sim, a condenação da cidade.
A Assíria, cuja capital era Nínive, era um potencial inimigo de Israel. Os relatos de
violência do império eram conhecidos. Jonas não queria a misericórdia para um povo
sem misericórdia. Sua esperança era que, não pregando aos ninivitas, não haveria arrependimento e a cidade seria finalmente destruída pela justiça divina.
Jonas é movido pelo sentimento de querer a misericórdia de Deus para seu povo,
e mais ninguém. Jesus esclarece de forma contundente que, quando agimos assim,

De fato, o egoísmo nos impede de viver plenamente a vida. Voltados apenas para
nós mesmos, não há satisfação plena nas nossas conquistas, pois sempre desejaremos mais. E muito menos há satisfação no sucesso alheio. Por isso, a conversão é
reconhecer o senhorio de Cristo, e, voluntariamente, submeter-se a ele (Romanos
12.1-2), não apenas num ato inicial, mas em um viver constante, crendo no paradigma de Cristo: melhor é dar que receber (Atos 20.35).
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ESBOÇO 4:

QUANDO NÃO ENTENDEMOS OS PLANOS DE DEUS
CONCLUSÃO

Todos nós já nos deparamos com circunstâncias em que é difícil aceitar que Deus está
no controle. Nossa tentação é reagir como Jonas, preferindo questionar Deus a confiar
nEle. Para a glória de Deus, e para nosso próprio bem, nos submetamos a ele, incondicional e intencionalmente.
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finalmente chega à grande Nínive e prega a mensagem de Deus. O resultado foi o arrependimento da nação inteira, em todas as classes sociais.

Além de orar, talvez seja bom planejar algum encontro com os Alvos de Oração fora
do encontro do PGM.

Tempo de multiplicar (5 min)

Vamos orar e conversar sobre a liderança auxiliar do PGM.

TeMpo da igreJa (5 Min)
__________________________________________________________________
Tempo da Igreja (5 min)
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(Tempo
de se informar sobre eventos, alvos e ênfases da igreja, além de orar pela liderança.)
(Momento para orar pelos enfermos da igreja e pela família pastoral.
Inclua avisos necessários.)
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ESBOÇO 5:

O TRATAMENTO DE DEUS EM NOSSO CORAÇÃO
TEXTO BÍBLICO:

argumentos, sem razão alguma, apega-se a meras emoções.

Jonas 4.4-11

De forma semelhante, não temos argumentos para não nos envolvermos intencionalmente com a salvação de nossos amigos e parentes. Não temos inúmeros
exemplos de pessoas que à primeira vista não se converteriam e o fizeram depois?
Não reconhecemos que relacionamento é a melhor estratégia de evangelismo e discipulado? Por que não o fazemos?

INTRODUÇÃO

Apresentar o cartão alvo de oração, explicar o seu funcionamento e que dedicaremos os
nomes escritos em cada cartão em oração no encerramento dessa série.
Estamos chegando ao final de uma série de estudos em Jonas, procurando aprender
como ter o mesmo coração compassivo de Deus. Na última reflexão, vimos o profeta
profundamente contrariado porque Deus teve misericórdia de Nínive.
Assim como Deus teve misericórdia de Jonas, enviando o peixe e assim como teve
misericórdia dos ninivitas suspendendo o justo castigo, Deus exercerá misericórdia sobre
Jonas mais uma vez e tratará o coração do profeta.
Ele estava tratando o coração de Jonas desde a tempestade no mar; mas, agora, o faz
de forma mais intensa e pessoal. Deus começa perguntando ao profeta se ele tinha razão
para estar zangado. A resposta é muito mal humorada. Mas Deus não desiste de Jonas
e não o trata segundo a sua irritação. Com um amor paciente, Deus usa outro recurso
para tratar seu coração. Depois do grande peixe, agora temos o milagre de uma planta
crescer rapidamente. Por meio desse milagre, Deus ensina a Jonas que deveria trocar sua
revolta por compaixão, trocar seu coração irado por um coração cheio de misericórdia.

Da pergunta, em sua paciência e compaixão com o profeta, Deus opera o milagre de
uma planta crescer com rapidez sobrenatural. Jonas fica muito contente com o resultado, ou pelo conforto em si ou por achar que Deus estava finalmente se amoldando aos
seus caprichos.
No dia seguinte, a planta morre e a tristeza de Jonas aumenta, desejando ainda mais a
morte para si memo. Deus desvia o foco do coração obstinado do profeta da cidade para
a planta, e então repete a pergunta: é razoável essa tua ira? Na primeira ocasião, Jonas
não responde a Deus. Agora, ainda que com um juízo equivocado, responde e diz: sim,
tenho razão de estar triste e indignado.
É impressionante a relutância do profeta. A Bíblia chama esse comportamento
de cauterização da mente, e é fruto dessa relutância em ouvir a Deus, de, constante
e conscientemente, desobedecermos a Ele (1 Timóteo 4.2), citando inclusive o triste
exemplo de Esaú, que não conseguia mais arrepender-se (Hebreus 12.16-17). É certo que não se espera que um cristão chegue a esse nível, mas não custa lembrar que
é este o resultado da desobediência constante. Por isso, precisamos tomar decisões
concretas de nos envolver com a Evangelização Discipuladora.

IDEIA CENTRAL DO TEXTO

Deus manifesta sua glória ao tratar as motivações de Jonas

DESENVOLVIMENTO

A partir da resposta de Jonas, Deus revela-se. Se o profeta poderia ter compaixão de
uma planta, como ele, Deus, não poderia ter compaixão de mais de cento e vinte mil
pessoas? Além desse confronto, Deus também revela sua soberania: assim como a planta
cresceu e morreu pelo poder de Deus, sem a participação de Jonas, a salvação de Nínive
também pertencia somente a Deus.
A grande questão, entretanto, é que Jonas tinha compaixão pelo que lhe interessava e
Deus pelas pessoas, fossem de Israel ou de qualquer outro lugar do mundo.

Deus começa seu tratamento com uma pergunta: é razoável essa tua ira? É uma tentativa de chamar Jonas à razão e à lucidez. O egoísmo cega, cria justificativas, procura
culpados, defende-se. A solução é, sim, pensar com mais sensatez.
Jonas deveria se questionar: qual o prejuízo da conversão dos ninivitas para Jonas e
para os judeus? Convertidos a Deus, não seriam aliados de Israel? Arrependidos, não
abandonariam a violência? Jonas estava sendo criticado como fracassado? Não parece.
A pergunta divina é certeira, de modo que a resposta só poderia ser uma: não há razão para Jonas estar irado. Mesmo assim, o profeta apega-se às suas motivações egoístas
e ignora o tratamento de Deus, ainda na esperança de que a cidade seja destruída. Sem

À semelhança do confronto de prioridades de Jonas, devemos pensar no conflito
de hoje: nos envolvermos menos com programas e atividades dentro de um templo
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ESBOÇO 5:

O TRATAMENTO DE DEUS EM NOSSO CORAÇÃO
e nos envolvermos mais em relacionamentos discipuladores. Deus prefere pessoas à
construções e eventos.

CONCLUSÃO

Nesta série de reflexões Deus está nos tratando, nos levando a amar mais as pessoas a
ponto de desejar fazer de cada uma um autêntico discípulo de Jesus.
Entregar os cartões alvo de oração e desafiar cada um a preenchê-lo durante a semana e
dedica-lo no encerramento dessa série.
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se necessário.
Em duplas de oração, vamos pedir humildade a Deus para receber a Sua disciplina,
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ESBOÇO 6:

A NOSSA RESPOSTA
TEXTO BÍBLICO:

Por isso a estratégia mais eficaz de evangelismo é a relacional. É através de relacionamentos que nos colocamos à disposição de Deus para quebrar essas barreiras.
É por conta dos relacionamentos que sabemos como e por que interceder pelas pessoas que estamos intentando alcançar com a salvação. É nos relacionamentos que
dúvidas são dissipadas e o arrependimento alcançado.

Jonas 4.10-11

INTRODUÇÃO

Hoje estamos concluindo nossa série de reflexões em Jonas. Durante esse tempo vimos a diferença entre o coração de Deus (misericordioso e que busca o ser humano para
resgatá-lo) e o de Jonas (sem desejar que a graça de Deus alcance a todos). O objetivo
desta série foi nos levar a ter o mesmo coração de Deus, compassivo e desejoso de que
todos se arrependam e experimentem a salvação.
Hoje concluiremos essa série e veremos que o livro de Jonas termina com uma pergunta, mas sem a resposta do profeta. É como se o que importasse na verdade fosse a
nossa resposta hoje.

Deus tem compaixão da sua criação (por isso cita os animais também). O mais chocante da história de Jonas é exatamente esse final, onde Deus está alegre pela conversão
dos ninivitas e Jonas, não. Já vimos em reflexões passadas que, se estamos em sintonia
com o coração de Deus, também nos alegraremos com a salvação de qualquer pessoa,
até de nossos inimigos.
O aspecto mais triste do livro é que Jonas serve a Deus, exerce o ministério profético,
mas não com os mesmos objetivos de Deus. Semelhante ao filho mais velho da parábola
do filho pródigo, foca no obedecer, não no agradar ao Pai (Lucas 15.25-32).

IDEIA CENTRAL DO TEXTO

Obediência pode ser resultado de diversas motivações, mas é mais fácil praticá-la
quando é motivada pela gratidão (Lucas 7.36-50). Agradar implica em intimidade,
em conhecer o coração daquele que desejamos agradar. É essa a nossa relação com
Deus?

A graça de Deus é totalmente antagônica ao nosso egoísmo

DESENVOLVIMENTO

Ao tratar com Jonas, Deus havia perguntado por duas vezes: há razão na tua ira? O
profeta era o foco.
Agora, a pergunta e o foco mudam para Deus. Deus termina o livro perguntando:
“Eu não deveria ter compaixão dos ninivitas?” A resposta óbvia seria: “Sim, Senhor, o
Senhor deveria ter compaixão”.
Independentemente de Jonas concordar ou não com a atitude divina, é assim que
ele age.
À semelhança de Jonas, que não conseguia perceber seu egoísmo e insensatez de valorizar mais uma planta que 120 mil pessoas, os ninivitas estavam cegos espiritualmente.
Mesmo sendo responsáveis por suas decisões e ações, viviam como se não soubessem
sequer discernir entre a mão esquerda e a direita (4.11).
Jesus personifica muito bem esse sentimento divino de compaixão em diversas ocasiões, como quando chora por Jerusalém (Mateus 23.37) e nos incita a clamar por mais
obreiros (Mateus 9.36-38).
Paulo diz que as pessoas sem Cristo estão como que cegas espiritualmente (2 Coríntios 4.4) e que só é possível a conversão através da ação do Espírito Santo (1 Coríntios
12.3).

Como responderemos?
O livro não traz a resposta de Jonas, como se o que importasse fosse mesmo a nossa
resposta ao ler o texto.
Qual será?

CONCLUSÃO
Apelo prático ao cartão alvo de oração. À dedicar esse esforço a Deus, e apresentar os
nomes em oração.
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A CONTINUIDADE
NO REINO DE DEUS:
REFLEXÕES EM 2 TIMÓTEO
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A CONTINUIDADE NO REINO DE DEUS:
REFLEXÕES EM 2 TIMÓTEO
A segunda carta de Paulo a Timóteo é uma despedida de Paulo. É uma carta espontânea, sem a necessidade de responder a qualquer questão doutrinária ou administrativa,
como nas outras cartas que escreveu. Paulo chama a Timóteo de filho (1.2) e eram muito
apegados: choraram quando se despediram pela última vez (1.4) e é provável que Timóteo não tenha mais visto Paulo antes de sua execução.
Na ocasião em que escreve, Paulo está preso (1.8), não a prisão registrada em Atos
28; essa nova prisão deve ter acontecido em Roma (1.17), depois do ano 64 (ano do
incêndio em Roma e início das perseguições aos cristãos). Sua execução por decapitação,
por ser cidadão romano deve ter acontecido antes do ano 68 (os não romanos eram devorados por animais, ou queimados vivos, ou crucificados).
Conforme Carlos Osvaldo Pinto (Foco e Desenvolvimento no Novo Testamento,
Hagnos, 2008, p. 271), a carta tem três objetivos:
1. Encorajar Timóteo em face do sofrimento que seria consequência das perseguições
daquele tempo, principalmente as vindas do Império Romano, mas também das provações do ministério (2.4);
2. Convocar Timóteo a dar continuidade ao que Paulo começou (2.2, 4.5). Na ocasião, Timóteo pastoreava a igreja de Éfeso, uma das mais importantes da época;
3. Incentivar Timóteo, e sua geração, a viver e pregar o evangelho com perseverança
e pureza (2.15).
Estudaremos a carta pensando nesses objetivos, mas focando também a necessidade
de continuidade no Reino de Deus.
Na visão de Igreja Multiplicadora, essa ideia de continuidade se aplica muito bem ao
princípio de Plantação de Igrejas. Cristãos se multiplicam; Pequenos Grupos Multiplicadores, se multiplicam; Igrejas também precisam se multiplicar.
E assim, o Reino de Deus alcança outros lugares e tem sua continuidade através das
gerações.

3. Vivendo os valores do Reino
4. Pregando a Palavra
5. Completando a carreira
Mãos à obra!

Os temas tratados serão:
1. Deixando um legado
2. O ‘padrão’ multiplicador de Paulo
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ESBOÇO 1:

DEIXANDO UM LEGADO
TEXTO BÍBLICO:

e a ser zeloso com o dom que havia recebido de Deus, e com o ministério recebido pela
ordenação pastoral. Com essas recomendações iniciais, Paulo exorta Timóteo a defender
o evangelho.

2 Timóteo 1.8-14

INTRODUÇÃO

IDEIA CENTRAL DO TEXTO

A segunda carta de Paulo a Timóteo é uma despedida de Paulo. É uma carta espontânea, sem a necessidade de responder a qualquer questão doutrinária ou administrativa,
como nas outras cartas que escreveu. Paulo chama a Timóteo de filho (1.2) e os dois
eram muito apegados: choraram quando se despediram pela última vez (1.4), e é provável que Timóteo não tenha mais visto Paulo antes de sua execução.
Na ocasião em que escreve, Paulo está preso (1.8), não a prisão registrada em Atos
28. Essa nova prisão deve ter acontecido em Roma (1.17), depois do ano 64 (ano do
incêndio em Roma e início das perseguições aos cristãos). Sua execução por decapitação,
por ser cidadão romano, deve ter acontecido antes do ano 68 (os não romanos eram
devorados por animais, ou queimados vivos, ou crucificados).
Além de ser uma espécie de despedida de Paulo, é claro o objetivo de encorajar Timóteo, desafiá-lo a continuar a obra de Paulo (do cristianismo na verdade), vivendo o
ministério e a fé com perseverança e pureza.
Os teólogos e historiadores são unânimes em afirmar que a situação na época da carta
era trágica: feroz perseguição aos cristãos, heresias assolando igrejas, divisões internas.
Há historiadores que sugerem ser possível até imaginar que seria o fim do evangelho.
Além da feroz perseguição provocada por Nero, a carta cita exemplos práticos de
heresias internas como os de Himeneu e Fileto (2.17) que afirmavam que a ressurreição
já havia passado.
Mesmo em meio a esse clima de insegurança e pessimismo, tendo a morte como
certeza, Paulo está firme e confiante, tanto pela fé em Deus e nos seus planos, como
também porque havia deixado seu legado. Paulo está passando o bastão a Timóteo e a
outros (em toda a carta, Paulo cita nominalmente 23 pessoas).
Paulo demonstra saber que havia feito a sua parte, mas que a obra de Deus continuaria através de outros. Havia plantado diversas igrejas em diversas cidades e formado
diversos líderes. Não apenas pregou, mas viveu o Evangelho. Estava chegando sua hora
de partir, mas estava consciente de que deixava um legado, que Timóteo e outros dariam
continuidade.

Timóteo deve defender o evangelho.

DESENVOLVIMENTO

Timóteo deveria vencer seus temores internos (1.8-9). Nos versos anteriores (6,7),
Paulo exortou Timóteo a vencer a apatia e a timidez; agora, o anima a não envergonharse do evangelho. Por mais que os cristãos estivessem sendo criticados e perseguidos,
Timóteo não deveria sentir-se desonrado em ser um deles. Timóteo poderia ser tentado
a envergonhar-se até mesmo de Paulo.
É exortado a lutar contra todos os seus temores internos (que seriam fortalecidos
pelas circunstâncias externas) e, em vez de retrair-se, sofrer as consequências da fé. Paulo
sempre defendeu que o evangelho é fonte de sofrimento (como em Atos 14.22).
Paulo cita seu exemplo pessoal, apela ainda para a vocação, o que nos lembra de outro
discurso de despedida do apóstolo, exatamente à igreja de Éfeso, pastoreada por Timóteo
agora, e registrado em Atos 20. O verso 24 é apropriado para reforçar a convicção que
devemos assumir as consequências de nosso chamado.
De forma semelhante, para defender o evangelho e dar continuidade ao Reino
de Deus é preciso intencionalmente anunciá-lo agora, mesmo em meio às circunstâncias contrárias. É preciso exortar a que pessoas façam o mesmo, inclusive pessoas
que possam ter dificuldade em agir assim. Nosso ministério, e sua continuidade,
não pode depender das circunstâncias ou de termos pessoas ideais como discípulos.
Temos vivido nossa fé, apesar das circunstâncias? Temos feito discípulos, apesar
das dificuldades?
O chamado que temos é baseado na eternidade (1.9-11). Deus nos salvou e chamou não baseado em nossas obras, mas em no seu plano eterno, que agora está sendo
executado através da Igreja. Salvação e vocação são as duas coisas que ecoam na eternidade. Paulo sabia de sua salvação, e também de seu chamado. Deus quer que todos os ho-

Paulo começa a carta encorajando Timóteo a dar continuidade à fé de sua mãe e avó,
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ESBOÇO 1:

DEIXANDO UM LEGADO
mens sejam salvos (1 T. 2.4) e para cada salvo ele tem um chamado, uma vocação. Não
somos pessoas isoladas, com ministérios isolados. Fazemos parte de um plano maior,
eterno. Este plano, que é a redenção do mundo, incluiu a vinda de Jesus, sua morte e
ressurreição. Este plano se desenvolve através do chamado de cada um de nós, a continuidade do reino de Deus se dá quando cada um cumpre sua missão. Paulo cumpriu a
dele, e agora estimula Timóteo a fazer o mesmo. Isso é defender o evangelho.
A exortação de Paulo nos ensina que Igreja, serviço cristão, ministério... não
são atividades para fazermos apenas aos domingos, devem ser nosso estilo de vida,
assim como foi de Paulo. Não é opcional, não deve ser uma tarefa que consideremos
fazer sozinhos; precisamos estar conscientes de que encerraremos nosso chamado e
outros devem continuá-lo, pois fazemos parte do plano eterno de Deus.
Estamos agindo assim?

Além de pensarmos em como temos defendido o Evangelho hoje, precisamos também pensar que legado vamos deixar em nossas famílias, na igreja e até mesmo em nossa
vida cristã cotidiana.
Que legado podemos deixar hoje? É isso que gostaríamos de deixar?

Há recompensa em viver o evangelho, e não apenas em defende-lo (1.12-14).
Paulo cita novamente que sofre por causa do Evangelho, mas acrescenta agora que está
tranquilo: sua alma está guardada em Deus; seu corpo sofre, mas seu depósito está seguro em Deus. Até o dia de conclusão do plano de Deus, os cristãos, e Timóteo, devem
guardar (no sentido de proteger e defender) a sã doutrina. Timóteo deveria fazer isso
seguindo o modelo que viu de Paulo, não apenas em palavras mas pelo exemplo de vida
também. Paulo estimula a Timóteo lembrando-o de viver a fé (e não apenas defendê-la).
E que há uma recompensa eterna para quem age assim.
Paulo nos lembra que a defesa do Evangelho deve ser precedida da prática desse
Evangelho por nós mesmos. Nos lembra que nossas vidas devem focar mais a eternidade que a temporariedade desta vida.
E que devemos fazer isso na dependência do Espírito Santo, não na nossa própria força.

CONCLUSÃO
Vimos que o Reino de Deus é de continuidade. Paulo está passando o bastão a Timóteo. Sabia que havia feito a sua parte, mas que a obra de Deus continuaria através de
outros. Não apenas pregou, mas viveu o Evangelho. Estava chegando sua hora de partir,
mas estava consciente de que deixava um legado, que Timóteo e outros dariam continuidade, defendendo o Evangelho agora.
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ROTEIRO 1:

DEIXANDO UM LEGADO
QUEBRA-GELO (5 MIN)

1. Se eu partisse para a eternidade hoje, que legado eu deixaria?
na minha família?
na minha igreja?
em minha vida cristã?

Se eu pudesse ser outra pessoa quem eu seria?

CONVERSANDO COM DEUS (5 MIN)

Orar pela reunião e pela série de estudos que vamos iniciar.

2. As respostas anteriores conferem com o que eu gostaria de deixar? Por quê?

LOUVANDO E ADORANDO JUNTOS (5 MIN)

ORANDO UNS PELOS OUTROS (25 MIN)

Mateus 18.20 Porque, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no
meio deles.

Compartilhar necessidades pessoais ou que sejam do conhecimento do grupo; apresentá-las ao grupo todo e orar em duplas ou trios.

COMPARTILHANDO A PALAVRA (25 MIN)

TEMPO DE MULTIPLICAR (5 MIN)

2 Timóteo 1.8-14
Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e
estou bem certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Retenha,
com fé e amor em Cristo Jesus, o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim.
Quanto ao bom depósito, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós.

Esta série de roteiros focará na continuidade no Reino de Deus. Fazemos isso através
da multiplicação de discípulos multiplicadores, sim; essa é a base de tudo. Mas discípulos se reúnem na igreja, formam a igreja na verdade. Um legado é fruto de multiplicação,
o que deve resultar ou em crescimento da igreja ou em novas igrejas. Nosso tempo de
multiplicação hoje é levantarmos possibilidade de apoiar (com ações práticas), manter
(com ofertas) um projeto de plantação de igrejas.
Quais as possibilidades que este grupo tem?

Os teólogos e historiadores são unânimes em afirmar que a situação na época da carta
era trágica: feroz perseguição aos cristãos, heresias assolando igrejas, divisões internas.
Há historiadores que sugerem possível até imaginar que seria o fim do evangelho.
Além da feroz perseguição provocada por Nero, a carta cita exemplos práticos de
heresias internas como os de Himeneu e Fileto (2.17) que afirmavam que a ressurreição
já havia passado.
Mesmo em meio a esse clima de insegurança e pessimismo, e com a morte como
certeza, Paulo está firme e confiante, tanto pela fé em Deus e nos seus planos, como
também porque havia deixado seu legado. Paulo está passando o bastão a Timóteo e a
outros (em toda a carta, Paulo cita nominalmente 23 pessoas).
Paulo demonstra saber que havia feito a sua parte, mas que a obra de Deus continuaria através de outros. Havia plantado diversas igrejas em diversas cidades e formado
diversos líderes. Não apenas pregou, mas viveu o Evangelho. Estava chegando sua hora
de partir, mas estava consciente de que deixava um legado, que Timóteo e outros dariam
continuidade.

TEMPO DA IGREJA (5 MIN)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(Informar a agenda da igreja, suas ênfases e motivos de oração. Interceder pela liderança pastoral.)
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ESBOÇO 2:

O ‘PADRÃO’ MULTIPLICADOR DE PAULO
TEXTO BÍBLICO:

homem dificilmente chega a discipular seus bisnetos; para alcançá-los, o mais seguro
será discipular seu filho preparando-o para que este cuide de seu neto, que por sua vez
cuidará do seu bisneto. Se agirmos assim, cumpriremos Deuteronômio 6.5-7 e evitaremos Juízes 2.10.
Não apenas fazer discípulos multiplicadores nesta geração, mas discípulos multiplicadores que produzam outros discípulos multiplicadores, alcançando futuras
gerações e dando continuidade ao Reino de Deus.
O padrão de Paulo foi: Paulo » Timóteo » Homens fieis » Outros.
Temos agido assim? Quem são nossos discípulos? Eles têm alcançado que gerações?
Nossos filhos estão prontos para continuar defendendo a fé?

2 Timóteo 2.1-7

INTRODUÇÃO

Estamos numa série de estudos em 2 Timóteo, pensando na continuidade no Reino
de Deus.
Estudaremos a carta pensando nesses objetivos, mas focando também a necessidade
de continuidade no Reino de Deus.
Vimos que a carta é escrita como despedida de Paulo (que avistava a sua morte como
certa e iminente), e com o objetivo de encorajar Timóteo, desafiá-lo a continuar a obra
de Paulo (do cristianismo na verdade), vivendo o ministério e a fé com perseverança e
pureza.
Na visão de Igreja Multiplicadora, essa ideia de continuidade se aplica muito bem ao
princípio de Plantação de Igrejas. Cristãos se multiplicam; Pequenos Grupos Multiplicadores, se multiplicam; Igrejas também precisam se multiplicar.
E assim, o Reino de Deus alcança outros lugares e tem sua continuidade através das
gerações.
Hoje, estudaremos uma espécie de padrão discipular de Paulo.

Para multiplicar-se através das gerações é preciso disciplina, dedicação e paciência (2.3-7). A disciplina é a característica principal do atleta, não apenas porque precisa
competir segundo as regras, mas porque precisa exercitar-se regularmente (ideia explorada em 1 Coríntios 9.25-27). A dedicação é a característica que marca o soldado, sempre
disponível (ideia do ‘apresentar’ e Romanos 12.1). E a paciência é marca do lavrador,
que é recompensado por ser o primeiro a usufruir do fruto de seu trabalho.
A disciplina começa conosco, no tempo gasto em oração, em meditação, e em
desenvolver relacionamentos discipuladores. Por isso, a visão bíblica de Igreja Multiplicadora usa o termo intencionalmente. A disciplina nos leva à dedicação. Separamos tempo e priorizamos essa tarefa, que deixa de ser uma atividade de fim de
semana e passa a ser nosso estilo de vida. Sãos ações semelhantes à de um lavrador
que semeia sem ter certeza de que irá colher, mas o faz pela fé. Não podemos discipular apenas quando consideramos que haverá resultado.

IDEIA CENTRAL DO TEXTO

Para haver continuidade é preciso disciplina, dedicação e paciência.

DESENVOLVIMENTO

O ‘padrão’ de Paulo (2.1-2). Paulo apresenta um, vamos chamar assim, padrão de
discipulado muito profundo. Alguns cristãos vivem suas vidas sem jamais testemunharem de Jesus, ou levarem alguém à Cristo. Outros, são um pouco mais zelosos e falam de
Jesus em algumas oportunidades. Uns, mais zelosos ainda, não apenas evangelizam, mas
praticam o que temos chamado de Evangelização Discipuladora (a comunicação do
Evangelho aliada ao relacionamento discipulador com o objetivo de chamar, agregar e
aperfeiçoar discípulos multiplicadores). Neste sentido, que é a interpretação correta da
Grande Comissão, Paulo apresenta um aprofundamento do conceito: para haver continuidade no Reino de Deus, precisamos pensar na multiplicação gerações à nossa frente.
Podemos reconhecer isso facilmente quando pensamos nas relações familiares: um

CONCLUSÃO
O ‘padrão’ de Paulo é o mesmo de Cristo, que não focou numa multidão de seguidores, mas dedicou-se a treinar 12 homens para continuar sua missão. Jesus dedicou-se
aos discípulos intensamente, foi paciente com Pedro, com João, com cada um, até ver
os resultados esperados.
Qual tem sido o nosso padrão de discipulado?
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ROTEIRO 2:

O ‘PADRÃO’ MULTIPLICADOR DE PAULO
QUEBRA-GELO (5 MIN)

1. O padrão de Paulo foi:
Paulo » Timóteo		

CONVERSANDO COM DEUS (5 MIN)

Posso completar minha cadeia de discípulos multiplicadores?
Eu
»________________ »________________ »________________

Que tradição de meus avós mantenho até hoje?

Agradecendo pelo privilégio de estarmos juntos.

2ª geração de discípulos

» Homens fieis		

3ª geração de discípulos

» Outros

4ª geração de discípulos

2. Paulo cita 3 figuras, para expressar a dedicação necessária na tarefa de multiplicar-se
através das gerações:
• a do atleta (disciplinado nos treinos e obediente às regras):
• a do soldado (dedicado exclusivamente à sua causa)
• a do lavrador (paciente, mas recompensado com os frutos).
a. Como posso melhorar o meu padrão de disciplina na vida discipular?

LOUVANDO E ADORANDO JUNTOS (5 MIN)

Salmos 96.2: Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome; anunciai a sua salvação de dia em
dia.

COMPARTILHANDO A PALAVRA (25 MIN)

2 Timóteo 2.1-7
E as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis
que sejam também capazes de ensinar a outros.
Suporte comigo os sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus.
Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar
aquele que o alistou.
Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo
com as regras.
O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da
colheita.

c. Como posso dedicar mais tempo em fazer discípulos?
d. Que alegrias tenho experimentado através da vida dos que tenho discipulado?

ORANDO UNS PELOS OUTROS (25 MIN)

Apresentando motivos de oração (intercessão, gratidão) no grupo e depois orando
em duplas.

TEMPO DE MULTIPLICAR (5 MIN)

Hoje veremos que Paulo apresenta um, vamos chamar assim, padrão de discipulado
muito profundo. Alguns cristãos vivem suas vidas sem jamais testemunharem de Jesus,
ou levarem alguém à Cristo. Outros, são um pouco mais zelosos e falam de Jesus em
algumas oportunidades. Uns, mais zelosos ainda, não apenas evangelizam, mas praticam
o que temos chamado de Evangelização Discipuladora (a comunicação do Evangelho
aliada ao relacionamento discipulador com o objetivo de chamar, agregar e aperfeiçoar
discípulos multiplicadores). Neste sentido, que é a interpretação correta da Grande
Comissão, Paulo apresenta um aprofundamento do conceito: para haver continuidade
no Reino de Deus, precisamos pensar na multiplicação gerações à nossa frente.
Não apenas fazer discípulos multiplicadores nesta geração, mas discípulos multiplicadores que produzam outros discípulos multiplicadores, alcançando futuras gerações e
dando continuidade ao Reino de Deus.

Das possibilidades de apoio ou sustento a projetos de plantação de igreja, qual vamos
escolher?

TEMPO DA IGREJA (5 MIN)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(Informar a agenda da igreja, suas ênfases e motivos de oração. Interceder pela liderança pastoral.)
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ESBOÇO 3:

VIVENDO OS VALORES DO REINO
TEXTO BÍBLICO:

conversa profana, pois ela termina levando à incredulidade (como no caso de Himeneu
e Fileto). Ao mesmo tempo, Timóteo não deveria vacilar diante da heresia; deveria esforçar-se por ser aprovado por Deus como alguém que maneja muito bem a palavra de
Deus.
Não se trata de um paradoxo, ou contradição; não desejar discussões não significa
não desejar conhecer bem a doutrina, antes, pelo contrário. A solução para combatermos
a mentira sem nos perdermos em discussões que não levam a lugar nenhum é o Relacionamento Discipulador. Através de relacionamentos podemos conversar sobre qualquer
assunto, esclarecendo dúvidas, e levando pessoas ao pleno conhecimento da verdade,
sem a necessidade de meros debates, pois há demonstração de interesse real na conversão
e não mero convencimento.
Quando Pedro ensinou verdades semelhantes, ele nos exortou a estarmos prontos para responder, ‘com mansidão’, a razão da nossa fé e esperança (1 Pedro 3.15).
Estamos prontos? Manejamos bem a Palavra?

2 Timóteo 2.14-19

INTRODUÇÃO

Este é o nosso terceiro momento de reflexão no cap. 2 de 2 Timóteo. Já vimos um
‘padrão’ de discipulado bem elevado, em que não apenas pensamos em levar o evangelho
à uma pessoa, e depois de sua conversão, conduzi-la à maturidade, mas fazermos isso de
tal forma que esse novo discípulo também se multiplique, promovendo assim a continuidade no Reino de Deus, e alcançando mais vidas, pois foi para isso que Jesus morreu.
Vimos que, ao nos convertermos, entramos em missão com Deus, no chamado de
restaurar este mundo.
Todos estes conceitos fazem parte do argumento de Paulo para animar Timóteo a
permanecer firme, a não desistir, a dar frutos.
No texto base da reflexão de hoje, Paulo continua incentivando Timóteo a prosseguir
em seu ministério, e a fazê-lo de forma a ser aprovado por Deus, rejeitando práticas
fúteis e ensinos falsos.

Timóteo não deveria apenas conhecer, deveria viver a doutrina (2.19). Pelo fato
de Deus conhecer muito bem os seus, Timóteo deveria afastar-se da iniquidade, presente
tanto nas discussões tolas como nas práticas pecaminosas em si. As polêmicas em si são
perca de tempo porque incredulidade não afeta a Deus. A verdade doutrinária é um
fundamento firme, creia-se ou não, aceite-se ou não, rejeite-se ou não.
Por essa convicção, Timóteo não deveria apenas pregar o evangelho com fidelidade,
deveria vivê-lo.
Uma das vantagens do Relacionamento Discipulador é que através dele ensinamos não apenas com palavras, mas principalmente com nosso testemunho. Fazer
discípulos através de eventos e reuniões termina nos eximindo, pelo menos em parte, de sermos exemplo da prática da Palavra. No relacionamento, o nosso testemunho conta tanto quanto nosso ensino.
Ensinemos (conteúdo) e vivamos (prática) o Evangelho.

IDEIA CENTRAL DO TEXTO

A necessidade de rejeitar doutrinas falsas e práticas inúteis, vivendo o Evangelho.

DESENVOLVIMENTO

Timóteo deveria evitar discussões inúteis (2.14). A tarefa de fazer discípulos inclui
falar, e esclarecer dúvidas, mas isso não pode ser pretexto para meras discussões sobre
religião. Defender a doutrina correta também não. Discussões não levam a lugar algum.
Mais adiante, em 2.22 Paulo, exorta Timóteo a fugir das paixões da mocidade, o que
nos remete a tentações da carne, como as pertinentes à sexualidade. O contexto, porém,
inclui esses debates sem necessidade. Como jovem, Timóteo parece que gostava de se envolver em discussões desnecessárias. Ele deveria lembrar a si mesmo e aos seus discípulos
de evitar essas situações, que eram prejudiciais ao final.
Nossa luta contra o pecado deve incluir também o evitar conversas, palavreado e
atividades inúteis. Temos agido assim, ou considerado pecado apenas os relacionados à sexualidade e ganância?
Não discutir não significa aceitar o erro (2.15-18). Timóteo deveria se abster de

CONCLUSÃO
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A exortação de Paulo a Timóteo, e a nós, segue os princípios do ensino de Jesus em
Mateus 5.13-16: devemos fazer a diferença em nossos relacionamentos, não apenas pelo
que falamos, mas pelo nosso exemplo de vida, de tal forma que Deus seja glorificado, e
não nós mesmos, pelo nosso proceder.
Temos agido assim? O que precisa ser mudado?

ROTEIRO 3:

VIVENDO OS VALORES DO REINO
QUEBRA-GELO (5 MIN)

de conversa profana, pois ela termina levando à incredulidade (como no caso de Himeneu e Fileto). Ao mesmo tempo, Timóteo não deveria vacilar diante da heresia.
Pelo fato de Deus conhecer muito bem os seus, Timóteo deveria afastar-se da iniquidade, presente tanto nas discussões tolas como nas práticas pecaminosas em si. Não
deveria apenas pregar o evangelho, deveria vivê-lo.

Quem é a pessoa que você mais respeita?

CONVERSANDO COM DEUS (5 MIN)

Dedicando o tempo de reunião ao nosso Deus.

1. Minha luta contra o pecado tem incluído evitar conversas, palavreado e atividades
inúteis? O que tenho evitado?

LOUVANDO E ADORANDO JUNTOS (5 MIN)

Salmos 15.1-2: SENHOR, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda sinceramente, e pratica a justiça, e fala a verdade no seu coração.

2. O que tenho feito para, a cada dia, manejar bem a Palavra da Verdade?
3. O que tenho feito para afastar-me da iniquidade (pecado)?

COMPARTILHANDO A PALAVRA (25 MIN)

2 Timóteo 2.14-19
Continue a lembrar essas coisas a todos, advertindo-os solenemente diante de Deus, para
que não se envolvam em discussões acerca de palavras; isso não tem proveito, e serve apenas
para perverter os ouvintes.
Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade.
Evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais
para a impiedade.
O ensino deles alastra como câncer; entre eles estão Himeneu e Fileto. Estes se desviaram
da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e assim a alguns pervertem a fé.
Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição: “O Senhor conhece quem lhe pertence” e “afaste-se da iniquidade todo aquele
que confessa o nome do Senhor”.

ORANDO UNS PELOS OUTROS (25 MIN)

Agradecer pelas bênçãos recebidas durante a última semana.

TEMPO DE MULTIPLICAR (5 MIN)

Apresentar um relatório do que tem sido feito para apoiar ou manter um projeto de
plantação de igreja. Definir ações para alcançar as pessoas do cartão alvo de oração.

TEMPO DA IGREJA (5 MIN)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Estamos juntos novamente, caminhando na segunda carta de Paulo a Timóteo, e
aprendendo sobre a continuidade no Reino de Deus.
No texto de hoje, Paulo continua incentivando Timóteo a prosseguir em seu ministério, e agora a fazê-lo de forma a ser aprovado por Deus, rejeitando práticas fúteis e
ensinos falsos. Como jovem, Timóteo parece que gostava de se envolver em discussões
desnecessárias. Ele deveria lembrar a si mesmo e aos seus discípulos de evitar essas situações, que eram prejudiciais ao final. Timóteo deveria se esforçar por ser aprovado por
Deus como alguém que maneja muito bem a palavra de Deus. Timóteo deveria se abster

(Informar a agenda da igreja, suas ênfases e motivos de oração. Interceder pela liderança pastoral.)
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ESBOÇO 4:

PREGANDO A PALAVRA
TEXTO BÍBLICO:

conhecimentos do que em viver a vida simples do cristianismo. Definitivamente há mais
interesse no que agrada aos sentimentos humanos, do que naquilo que agrada a Deus.
A ideia de Relacionamento Discipulador, a ideia de atrair pessoas a Cristo, não
pode ser confundida com ‘baratear’ o Evangelho, alterando-o para que torne-se
agradável ao incrédulo. Por isso ele deve ser primeiramente vivido, como demonstração de que o Evangelho, com todas as suas existências, é a verdadeira liberdade
para o ser humano.

2 Timóteo 4.1-5

INTRODUÇÃO

Estamos hoje na quarta reflexão sobre 2 Timóteo, uma carta de despedida de Paulo
de seu filho na fé, e discípulo Timóteo. Paulo sabia que morreria por ordem de Roma,
na época liderada por Nero.
Paulo sabe que o Reino de Deus, o ministério, continuaria através de Timóteo; está
consciente de que deixaria um legado e se utiliza da carta para reforçar alguns ensinos ao
seu jovem discípulo.
Nas reflexões anteriores, mencionamos essas questões de legado e continuidade e
passamos a considerar como padrão de multiplicação aquele que foca gerações à frente,
e não apenas ao discípulo imediato (a próxima geração). Paulo também estimulou Timóteo a viver o evangelho, não apenas a pregá-lo.
Completando a série de recomendações, no texto em que refletiremos hoje, Paulo
estimula Timóteo a pregar, a não cansar-se de ensinar.
Se na época de Paulo as circunstâncias já eram trágicas, Paulo imagina um declínio
da sociedade ainda maior, e insiste que Timóteo aproveite as oportunidades para pregar
a Palavra, não outros ensinos.

A tempo e fora de tempo (4.2). O pecado, o erro, a degeneração humana, alastramse silenciosamente e portas são fechadas à pregação e ao ensino da Palavra, fortalezas são
construídas impedindo o claro entendimento do Evangelho. As palavras de Paulo foram
proféticas, pois é isso que vemos: nações onde antes proliferava o Evangelho, hoje predomina o erro. Comportamentos abomináveis a Deus vão tornando-se aceitáveis e chegam
a ser aceitos como padrão. É neste contexto, tão parecido com nossos dias, que Paulo
estimula Timóteo a pregar a tempo e fora de tempo, no templo, e nas casas; quando há
interesse, e quando o interesse precisa ser primeiramente criado; quando há aceitação,
e quando não. A pregação deveria ser a ocupação de Timóteo, portanto não apenas do
púlpito, mas cada oportunidade e circunstância deveria ser um púlpito, fosse para uma
congregação, fosse para uma única pessoa.
Aos Colossenses, Paulo exortou de forma semelhante: ‘andai com sabedoria para
com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável,
temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um’ (Colossenses 4.5-6).
Estamos dispostos a aproveitar todas as oportunidades? Qual a evidência disso
em nossas vidas?

IDEIA CENTRAL DO TEXTO
‘Pregue a Palavra’

DESENVOLVIMENTO

Pregue a Palavra (4.2). Para continuar o ministério de Paulo, Timóteo deveria estar
disposto não apenas a enfrentar provações com perseverança, mas também a combater
a heresia com a pregação da Palavra. Deveria ser um servo sempre disponível a fazer
isso porque a tendência do ser humano é aderir à heresia ou ao ensino de um evangelho
fácil, que despreza a comunhão com o Senhor, o serviço ao próximo, e a santidade
no viver.
Há mais interesse em palavras de ‘ajuda’ a prosperar e ser feliz, do que em palavras de
‘confronto’ com a natureza pecaminosa do ser humano. Há mais interesse em promessas
divinas do que em obediência aos seus mandamentos. Há mais interesse em aprofundar

Pregue com a motivação correta (4.2). Timóteo não deveria pregar como que esperando a condenação dos ouvintes, mas com paciência e conhecimento, procurando
corrigi-los e trazê-los de volta à Deus; Timóteo deveria ser sóbrio, disposto a suportar
sofrimentos, cumprir plenamente o ministério.
A pregação é sincera, é a Palavra de Deus, e não o que agrada ao ouvinte, mas o objetivo é a conversão, não a condenação.
À semelhança de Jesus, devemos chorar quando alguém não se converte. Jesus,
ao ver Jerusalém, lamentou profundamente as consequências de sua rejeição.
A conversão tem sido o nosso interesse?
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ESBOÇO 4:

PREGANDO A PALAVRA
CONCLUSÃO
Esses pedidos de Paulo são tão sérios, que ele o faz solenemente na presença de Deus e
de Cristo Jesus.
De novo é a ideia de legado. Jesus deu início com o treinamento de 12 apóstolos,
que formaram novos discípulos, como Barnabé, que cuidou de Paulo, que agora está
passando o ministério a Timóteo.
Essa é a nossa missão, geração após geração, até que todos ouçam (Mateus 24.14).
Qual tem sido a nossa participação nesse processo?
Esta série de reflexões tem sido feita para compreensão do princípio bíblico da plantação
de igrejas. Seria útil concluir a reflexão de hoje informando o que tem sido feito nesta questão,
ou desafiando a novas ações; de qualquer forma, é um bom momento para agradecer pelo
privilégio de fazermos parte do Plano de Deus.
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ROTEIRO 4:

PREGANDO A PALAVRA
QUEBRA-GELO (5 MIN)

E Timóteo não deveria pregar como que esperando a condenação dos ouvintes, mas
com paciência e conhecimento, procurando corrigi-los e trazê-los de volta à Deus; Timóteo deveria ser sóbrio, disposto a suportar sofrimentos, cumprir plenamente o ministério.
Esse pedido de Paulo é tão sério, que ele o faz solenemente na presença de Deus e de
Cristo Jesus.

Compartilhe uma situação dessa semana que deixou você estressado e como você
lidou com isso?

CONVERSANDO COM DEUS (5 MIN)

Agradecendo pela semana e apresentando a reunião ao Senhor.

1. Quantas e quais pessoas, amantes de mitos ou de palavras agradáveis a si mesmas,
estão em meu cartão alvo de oração? O que tenho feito para lhes pregar a Palavra?

LOUVANDO E ADORANDO JUNTOS (5 MIN)

Salmos 19.1: Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas
mãos.

2. O que é evidência em minha vida de que estou disposto a pregar a Palavra a tempo e
fora de tempo?

COMPARTILHANDO A PALAVRA (25 MIN)

3. O que é evidência em minha vida de que tenho feito isso?

2 Timóteo 4.1-5
Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu Reino, eu o exorto solenemente:
Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija,
exorte com toda a paciência e doutrina.
Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina; pelo contrário, sentindo coceira
nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos juntarão mestres para si mesmos.
Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos.
Você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista,
cumpra plenamente o seu ministério.

ORANDO UNS PELOS OUTROS (25 MIN)

Em duplas ou trios, apresentar nossas necessidades e resoluções tomadas na reunião.

TEMPO DE MULTIPLICAR (5 MIN)

Momento de relatório do apoio à plantação de igreja ou de planejar ações para a
multiplicação deste grupo.

TEMPO DA IGREJA (5 MIN)

Para continuar o ministério de Paulo, Timóteo deveria estar disposto não apenas a
enfrentar provações com perseverança, mas também a combater a heresia com a pregação da Palavra. Deveria ser um servo sempre disponível a fazer isso porque a tendência
do ser humano é aderir à heresia ou ao ensino de um evangelho fácil, que despreza a
comunhão com o Senhor, o serviço ao próximo, e a santidade no viver.
Há mais interesse em palavras de autoajuda, do que em palavras de de auto confronto. Há mais interesse em promessas divinas do que em obediência aos seus mandamentos. Há mais interesse em aprofundar conhecimentos do que em viver a vida simples do
cristianismo. Definitivamente há mais interesse no que agrada aos sentimentos humanos, do que naquilo que agrada a Deus.

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(Informar a agenda da igreja, suas ênfases e motivos de oração. Interceder pela liderança pastoral.)
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ESBOÇO 5:

COMPLETANDO A CARREIRA
TEXTO BÍBLICO:

Paulo completou a carreira (4.7). Sabia que não era insubstituível, que o Reino
de Deus precisa de continuidade. Completou o que lhe estava designado para fazer, e
treinou outros, como Timóteo, para continuar.
Completar a carreira, concluir uma tarefa ministerial, sem acertar-se de que haverá
continuidade, não é completar a carreira. Como diz a máxima sobre liderança, ‘não existe sucesso sem sucessor’. É verdade que, no Reino de Deus, todos somos importantes,
mas ninguém é insubstituível; mas não devemos devolver a Deus a responsabilidade de
continuidade, pois ele conta conosco para treinarmos aqueles que continuarão o que
iniciamos.
Podemos dizer, hoje, que completamos a carreira em nosso ministério e nossa
família? Fizemos aquilo para o que fomos chamados e deixamos alguém para continuar?

2 Timóteo 4.5-8

INTRODUÇÃO

Este é o nosso quinto e último encontro refletindo na segunda carta de Paulo a Timóteo, aprendendo com a vida do apóstolo em sua despedida desta vida.
Paulo converteu-se no ano 35, foi para Antioquia em 43 e começa sua primeira
viagem missionária no ano 48, tendo sido executado entres os anos 65 e 67. Exerceu
o ministério missionário por cerca de 15 anos, portanto. Tinha muitos planos, sempre
querendo pregar o evangelho onde Cristo ainda não fosse conhecido (Romanos 15.20).
A sua morte àquela altura poria fim a uma brilhante carreira missionária.
Mesmo assim, Paulo não está lamentado por nada, e pôde dizer que completou a
carreira, terminou a corrida. Sabe que sua vida será oferecida como libação (oferta de
líquidos oferecidos à uma divindade), portanto sua morte seria a de um cidadão romano,
por decapitação.
Paulo passa o cajado a Timóteo através desta carta, e é provável que os dois não tenham se visto mais antes da morte de Paulo.

Paulo guardou a fé (4.7). Mesmo quando as frustrações vieram com as perseguições
e até mesmo com ingratidões dos cristãos (como em 4.16), nada abalava a sua fé; sabia
a quem servia, e o conhecia muito bem.
Temos guardado a fé? Fazer a obra de Deus tem nos deixado cansados, frustrados,
magoados ou pensando em desistir?

CONCLUSÃO

IDEIA CENTRAL DO TEXTO

Completamos a carreia quando formamos alguém para continuá-la.

Esta é a conclusão direta das reflexões em 2 Timóteo, e sugere-se um momento de dedicação de vida baseado nas três afirmações de Paulo.
Apelo 1: a que todos combatam, abandonando o comodismo e atitudes de crítica aos que
estão combatendo.
Apelo 2: a que todos completem a carreira, a começar da própria família.
Apelo 3: a que todos guardem a fé, que apresentem as frustrações e mágoas adquiridas no
serviço cristão ao Senhor.

DESENVOLVIMENTO

Paulo combateu o bom combate (4.7). Não ficou apenas olhando Deus agir através
de outros. Paulo era ativo antes de sua conversão, não medindo esforços para combater o
cristianismo. Ao converter-se, dedicou-se a difundi-lo. Esteve alguns anos no anonimato, mas quando foi procurado por Barnabé para apoiar a novel igreja de Antioquia (Atos
11.25), não recusou o convite. Quando o Espírito o convoca para a obra missionária
(Atos 13.2), novamente diz sim. Mesmo sabendo os riscos do ministério (Atos 20.23),
não abandonou o combate.
Não combatia apenas no que era confortável, mas, como bom soldado de Cristo,
combatia naquilo que lhe fosse designado.
Temos combatido o bom combate, ou apenas assistido ao que Deus tem feito no
mundo através de seus servos?
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ROTEIRO 5:

COMPLETANDO A CARREIRA
QUEBRA-GELO (5 MIN)

1. Onde tenho servido (combatido) no Reino de Deus? Qual a minha posição? Isso
ajuda na formação de discípulos?

Há alguma coisa que você tem sonhado fazer por muito tempo? Por que você ainda
não fez?

2. Tenho guardado a fé? Fazer a obra de Deus tem me deixado cansado, frustrado, magoado ou pensando em desistir?
(Neste momento, se alguém quiser compartilhar sentimentos de dificuldade em guardar a fé,
será apropriado.)

TEMPO DE COMUNHÃO COM DEUS (10 MIN)
Orar e cantar, celebrando com alegria.

COMPARTILHANDO A PALAVRA (25 MIN)

3. Eu poderia dizer, hoje, que completei a carreira em meu ministério e em minha família? Fiz aquilo para o que fui chamado e deixei alguém para continuar?
(Se sim, comente quem. Se não, comente o que gostaria de mudar de agora em diante.)

2 Timóteo 4.5-8
Você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista,
cumpra plenamente o seu ministério.
Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha
partida.
Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé.
Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo Juiz, me dará naquele dia;
e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda.

ORANDO UNS PELOS OUTROS (25MIN)

Praticar Tiago 6.13: Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante
louvores.

TEMPO DE MULTIPLICAR (5 MIN)

Este é o nosso sexto encontro refletindo na segunda carta de Paulo a Timóteo, aprendendo com a vida do apóstolo em sua despedida desta vida.
Paulo converteu-se no ano 35, foi para Antioquia em 43 e começa sua primeira
viagem missionária no ano 48, tendo sido executado no ano 67. Exerceu o ministério
missionário por 17 anos, portanto. Tinha muitos planos, sempre querendo pregar o
evangelho onde Cristo ainda não fosse conhecido (Romanos 15.20. A sua morte àquela
altura poria fim a uma brilhante carreira missionária.
Mesmo assim, Paulo não está lamentado por nada, e pôde dizer que completou a
carreira, terminou a corrida.
Paulo combateu o bom combate, não ficou apenas olhando Deus agir através de
outros.
Paulo guardou a fé, mesmo quando as frustrações vieram com as perseguições e até
mesmo com ingratidões dos cristãos (como em 4.16), nada abalava a sua fé; sabia a
quem servia, e o conhecia muito bem.
E completou a carreira: sabia que não era insubstituível, que o Reino de Deus precisa
de continuidade. Completou o que lhe estava designado para fazer, e treinou outros,
como Timóteo, para continuar.

Novamente, momento de relatório do apoio à plantação de igreja ou de planejar
ações para a multiplicação deste grupo.

TEMPO DA IGREJA (5 MIN)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(Informar a agenda da igreja, suas ênfases e motivos de oração. Interceder pela liderança pastoral.)
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NEEMIAS E AS MARCAS DA
LIDERANÇA EFICAZ
Neemias é um dos maiores exemplos de liderança eficaz na Bíblia, disso não há dúvidas e será um tempo muito precioso o que dedicarmos a estudar sua vida nesta série
de roteiros; por isso, louvamos a Deus pela oportunidade de compartilhá-los com você.

A importância dos Relacionamentos Discipuladores de Liderança
A melhor forma de desenvolver líderes é seguindo o exemplo de Jesus, que é através
de relacionamentos discipuladores, serva de modelo e aperfeiçoava o caráter e habilidades de cada aprendiz/discípulo na prática do dia a dia. Para seguir um estudo textual de
Neemias esse aspecto tão importante não será enfatizado. É certo que Neemias, como
grande líder, valorizou os relacionamentos, sim: ele não apenas reconstruiu a cidade,
ele a repovoou (Neemias 11); mas abordar os conceitos de relacionamento discipulador
seria dar uma ênfase que o texto não tem.
Reconhecendo a importância dos RDLs (relacionamentos discipuladores de liderança) veremos outras características de Neemias, também importantes para a vida do líder.
Por isso, uma pergunta constante no compartilhar a Palavra nestes encontros será esta: a
quem, e como, tenho ensinado essa virtude da liderança?
Que o Senhor nos abençoe!

Abordaremos os seguintes temas:
1. O que motiva o líder
2. O líder planeja
3. O líder e seu caráter
4. O líder ora
5. O líder busca avivamento
Nascido fora de Israel, na época do Exilio, Neemias não retornou com sua família
para Jerusalém quando o cativeiro acabou, pois já estava muito bem estabelecido na
administração persa, servindo como copeiro (Neemias 1.11), portanto lidando diretamente com a segurança do rei (o copeiro bebia antes o que seria entregue ao rei, para
conferir que não havia veneno) e tendo acesso direto à presença do mesmo. Ele viveu
poucas décadas depois de Esdras, que havia feito uma reforma espiritual significativa;
mesmo assim, a situação que Neemias tem que lidar não é fácil: descaso com a cidade,
com as leis e aliança de Deus.
O livro destaca a reconstrução dos muros (em impressionantes 52 dias), feito que coloca Neemias como exemplo de líder. No entanto, sua mensagem principal é a renovação
da aliança entre Israel e Deus, restabelecendo Jerusalém como cidade de Deus na terra,
um centro de adoração, como havia sido no princípio, no reinado de Davi.
Esses dois temas são muito bem vistos na estrutura do livro; nos capítulos 1 a 7, a
cidade é reconstruída; do 8 ao 14, a aliança e a adoração são restauradas, inclusive com
o apoio de Esdras.
Além destes dois propósitos, estudaremos as práticas de liderança de Neemias, buscando aprender com um grande líder. “Pois tudo o que foi escrito no passado, foi escrito
para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes
das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança” (Romanos 15.4).

*A versão das Escrituras usada é a Nova Versão Internacional.
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ESBOÇO 1:

O QUE MOTIVA O LÍDER
TEXTO BÍBLICO:

com as leis e com a aliança de Deus.

Neemias 1

Sua posição, seu status, sua vida tranquila e segura, não o afastaram da fé, nem o fizeram esquecer de seu povo, de seus semelhantes – é ele que pergunta sobre a situação de
Jerusalém (1.2). A sua reação à resposta sobre como estava a cidade (totalmente arrasada)
é de choro e lamento, que o levaram a orar e jejuar por aquela situação (1.3-11).
Começaram aí seus planos para reconstruir a cidade e torná-la novamente no centro
de adoração dos judeus, como fora nos dias de Davi.
Qual a motivação? Agradar a Deus e abençoar seu povo, a seus irmãos.

INTRODUÇÃO

Estamos começando hoje uma série de reflexões sobre o quarto princípio da visão
bíblica de Igreja Multiplicadora, que é a formação de líderes. Faremos isso através do
livro de Neemias, onde a liderança é bastante destacada.
A melhor forma de desenvolver líderes é seguindo o exemplo de Jesus: relacionamentos discipuladores. Ele servia de modelo e aperfeiçoava o caráter e habilidades de cada
aprendiz/discípulo na prática do dia a dia. Para seguir um estudo textual de Neemias esse
aspecto tão importante não será enfatizado. É certo que Neemias, como grande líder,
valorizou os relacionamentos, sim: ele não apenas reconstruiu a cidade, ele a repovoou
(Neemias 11). Mas abordar os conceitos de relacionamento discipulador em Neemias
seria dar uma ênfase que o texto não tem.
Reconhecendo a importância dos RDLs (relacionamentos discipuladores de liderança) veremos outras características de Neemias, também importantes para a vida do líder.
O livro destaca a reconstrução dos muros (em impressionantes 52 dias), feito que coloca Neemias como exemplo de líder. No entanto, sua mensagem principal é a renovação
da aliança entre Israel e Deus, restabelecendo Jerusalém como cidade de Deus na terra,
um centro de adoração, como havia sido no princípio, no reinado de Davi.

Trazendo para nosso contexto, é comum percebemos que há muitos que desejam ser
líderes pelo orgulho do status, pelo desejo de dominar através da posição, por temerem
alguma punição de Deus caso não se dispuserem, ou ainda para compensar sensações
de culpa. De forma semelhante, há os que recusam ser líderes e influenciar pessoas, por
medo, comodismo ou mesmo descaso.
Diferente disso, Neemias nos ensina através de seu exemplo que servir a Deus e ao
próximo são as autênticas motivações de um líder. Servir a Deus porque tudo o que o
líder faz deve resultar em glória a Deus. Servir ao próximo porque esta é a nossa missão:
servir a Deus através do serviço ao próximo. É essa motivação que houve em Neemias
que leva o líder a permanecer firme mesmo em maio às críticas e frustrações.

APLICAÇÃO E CONCLUSÃO

IDEIA PRINCIPAL DO TEXTO

Seremos desafiados nessa série de reflexões a pensar sobre liderança. Independente da
abrangência, todos somos desafiados a liderarmos algo, mesmo que em nossas famílias.
E ao fazê-lo, devemos ser motivados por servir a Deus e abençoar pessoas, reagindo de
forma positiva quando os resultados não forem os que esperamos, ou quando as pessoas
forem ingratas ao nosso trabalho, ou o mais comum, quando tivermos que enfrentar
problemas para fazer aquilo para o que fomos chamados.

Neemias é motivado a restaurar Jerusalém como cidade escolhida de Deus ao saber
da triste situação em que se encontrava a cidade.

ANÁLISE DO TEXTO

Nascido fora de Israel, na época do Exilio, Neemias não retornou com sua família
para Jerusalém quando o cativeiro acabou, pois já estava muito bem estabelecido na
administração persa, servindo como copeiro (Neemias 1.11), portanto lidando diretamente com a segurança do rei (o copeiro bebia antes o que seria entregue ao rei, para
conferir que não havia veneno) e tendo acesso direto à presença do mesmo. Ele viveu
poucas décadas depois de Esdras, que havia feito uma reforma espiritual significativa.
Mesmo assim, a situação que Neemias tem que lidar não é fácil: descaso com a cidade,
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QUEBRA-GELO (5 MIN)

Qual a motivação? Agradar a Deus e abençoar seu povo, a seus irmãos. Trazendo
para nosso contexto, percebemos que há muitos que desejam ser líderes pelo orgulho do
status, pelo desejo de dominar através da posição, por temerem alguma punição de Deus
caso não se dispuserem, ou ainda para compensar sensações de culpa. Diferente disso,
Neemias nos ensina através de seu exemplo que servir a Deus e ao próximo são as autênticas motivações de um líder. Ser motivado apenas por servir a Deus, termina levando
ao desprezo das pessoas, e sabemos que servimos a Deus servindo pessoas apenas. É essa
motivação que houve em Neemias que leva o líder a permanecer firme mesmo em maio
às críticas e frustrações?

Qual foi a coisa mais especial que alguém já disse para você?

CONVERSANDO COM DEUS (5 MIN)

Com alegria, apresentar cada presente a Deus e agradecer pela oportunidade de estudar Neemias juntos.

LOUVANDO E ADORANDO JUNTOS (5 MIN)

Salmos 145.1: Eu te exaltarei, meu Deus e meu rei; bendirei o teu nome para todo o
sempre!

1. Eu sou um líder atualmente? O que me motiva a sê-lo?

COMPARTILHANDO A PALAVRA (25 MIN)

2. Como me sinto quando os resultados não são os que eu esperava? Como reajo quando
as pessoas são ingratas com meu trabalho?

Neemias 1
As palavras de Neemias, filho de Hacalias: No mês de quisleu, no vigésimo ano, enquanto
eu estava na cidade de Susã, Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros
homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e
também sobre Jerusalém.
E eles me responderam: “Aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, e suas portas foram destruídas pelo fogo”. Quando ouvi essas coisas, sentei-me
e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus.

3. A quem, e como, tenho ensinado sobre a verdadeira motivação da liderança?

ORANDO UNS PELOS OUTROS (25 MIN)

Salmos 142.1: Em alta voz clamo ao Senhor; elevo a minha voz ao Senhor, suplicando
misericórdia.

TEMPO DE MULTIPLICAR (5 MIN)

Neemias queria ver a aliança entre Israel e Deus restaurada; reconhecia que a situação
presente era resultado da quebra dessa aliança e se dispôs a falar com o rei Artaxerxes, na
época, senhor de toda a região que incluía também Jerusalém.
Neemias era o copeiro de Artaxerxes, aquele que provava as bebidas que o rei beberia
depois, portanto um cargo de altíssima confiança do rei e de elevada posição social. Entretanto, sua posição, seu status, sua vida tranquila e segura, não o afastaram da fé, nem
o fizeram esquecer de seu povo, de seus semelhantes.
Por isso, quando recebeu as notícias de como estava Jerusalém (totalmente arrasada),
sua reação é de choro e lamento, que o levaram a orar e jejuar por aquela situação.
Começaram aí seus planos para reconstruir a cidade e torná-la novamente no centro
de adoração dos judeus, como fora nos dias de Davi.

Tempo de conversar sobre o cartão alvo de oração.

TEMPO DA IGREJA (5 MIN)

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(Informar a agenda da igreja, suas ênfases e motivos de oração. Interceder pela liderança pastoral.)
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ESBOÇO 2:

O LÍDER PLANEJA
TEXTO BÍBLICO:

O mais provável é que Neemias não conhecesse Jerusalém pessoalmente, pois deve
ter nascido e crescido fora da Judeia; mesmo assim, sabia do que iria precisar e onde
poderia encontrar cada coisa necessária aos seus objetivos. Estava apenas aguardando a
oportunidade para agir. Previu até mesmo as dificuldades que poderia enfrentar, por isso
pede cartas (autorização) para agir (2.7-8).

Neemias 2.1-8

INTRODUÇÃO

Começamos uma série de reflexões sobre liderança eficaz, em Neemias. Já vimos que
o objetivo deste livro é mostrar a aliança entre Israel e Deus sendo restaurada após o cativeiro babilônico. Neemias reconhecia que a situação presente era resultado da quebra
dessa aliança e se dispôs a falar com o rei Artaxerxes, na época, senhor de toda a região
que incluía também Jerusalém. Neemias era chefe de sua segurança pessoal (copeiro do
rei).
O livro pode ser claramente dividido em duas partes: nos capítulos 1 a 7, a cidade é
reconstruída; do 8 ao 14, a aliança e a adoração são restauradas, inclusive com o apoio
de Esdras, e a cidade é repovoada.
Além destes dois propósitos, estamos analisando as práticas de liderança de Neemias,
buscando aprender com um grande líder. “Pois tudo o que foi escrito no passado, foi
escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança” (Romanos 15.4).

Planejar é pensar previamente em um trabalho, estabelecendo objetivos, métodos
e prazos para alcançá-los, trabalho que envolve diagnosticar a realidade do momento e
prever dificuldades. Neemias mostra que planejar não é apenas preparar-se, é, antes de
tudo, perguntar qual é o futuro que Deus quer para nós e juntar-se ao que ele mesmo
está fazendo. Planejamento e oração não são etapas distintas, mas duas ações intrínsecas
e simultâneas (Jesus disse que só fazia o que via o Pai fazendo – João 5.19-20).
Mostra também que nossas orações precisam ser mais ativas; ao orarmos, clamando
pela intervenção divina, também nos colocamos à disposição de Deus para o que ele vai
fazer.

APLICAÇÃO E CONCLUSÃO
Neemias é abençoado com o favor do rei porque estava preparado para a oportunidade (1.11). Temos a boa mão de Deus agindo na vida do rei, mas também a sabedoria
de Neemias em planejar para aproveitar o momento. É comum termos situações em
nossas vidas, em nossas famílias, e até mesmo na igreja, que nos incomodam. É comum
orarmos por essas situações. Mas, como resultado das orações, o que temos planejado
fazer? Também é preciso refletir se o que temos planejado tem sido feito em oração, ou
em nossa força humana.
Sendo assim, aprendemos que através da oração Deus nos dará o direcionamento
para planejarmos segundo a sua vontade, quando estivermos dispostos a realmente cooperar com ele.

IDEIA PRINCIPAL DO TEXTO

Deus concede a Neemias o favor do rei Artaxerxes

ANÁLISE DO TEXTO

Estudamos na última reflexão o que motivou Neemias a agir, que foi o desejo de
agradar a Deus e servir ao seu povo. Neemias passou 4 meses em oração desde o dia em
que ouviu as notícias sobre como estava Jerusalém (2.1), tempo em que também estava
planejando as suas ações (cap. 1). Orava e planejava. Planejava e orava. Por isso, quando
o rei lhe perguntou sobre o que ele queria (2.4), tinha as respostas exatas, estava preparado para aproveitar as oportunidades porque sabia o que queria e do que precisava para
alcançar seus objetivos (2.5-8).
(Está claro que a oração de 2.4 é uma oração breve, não a oração de planejamento e
arrependimento do cap. 1.)
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ROTEIRO 2:

O LÍDER PLANEJA
QUEBRA-GELO (5 MIN)

1. Que situações em minha vida, em minha família e em minha igreja tem me incomodado atualmente? Como tem sido minhas orações sobre estas situações? Como resultado, o que tenho planejado fazer?

Quando você era pequeno, o que você ‘queria ser quando crescer’?

CONVERSANDO COM DEUS (5 MIN)

Apresentar a semana que passou e esta reunião.

2. Em que planejamentos estou envolvido atualmente? Como tem sido minhas orações
em relação a estes projetos?

LOUVANDO E ADORANDO JUNTOS (5 MIN)

3. A quem, e como, tenho ensinado sobre planejar e orar?

Salmos 97.1: O Senhor reina! Exulte a terra e alegrem-se as regiões costeiras distantes.

ORANDO UNS PELOS OUTROS (25 MIN)

COMPARTILHANDO A PALAVRA (25 MIN)

Salmos 142.5: Clamo a ti, Senhor, e digo: “Tu és o meu refúgio; és tudo o que tenho que
na terra dos viventes.

Neemias 1.1-8
Marquei um prazo com o rei, e ele concordou que eu fosse. E a seguir acrescentei:
Se for do agrado do rei, que me dê cartas aos governadores do Trans-Eufrates para
que me deixem passar até chegar a Judá. Que me dê também uma carta para Asafe,
guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as vigas das portas
da cidadela que fica junto ao templo, do muro da cidade e da residência que irei
ocupar.
Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos.

TEMPO DE MULTIPLICAR (5 MIN)

Tempo para planejar ações de ‘chamar’ as pessoas de seu cartão alvo para um momento de comunhão e que permita apresentar seu testemunho pessoal.

TEMPO DA IGREJA (5 MIN)

Neemias passou 4 meses em oração desde o dia em que ouviu as notícias sobre como
estava Jerusalém, tempo em que também estava planejando as suas ações. Por isso, quando o rei lhe perguntou sobre o que ele queria, tinha as respostas exatas, estava preparado
para aproveitar as oportunidades porque sabia o que queria e do que precisava para
alcançar seus objetivos.
O mais provável é que Neemias não conhecesse Jerusalém pessoalmente, pois deve
ter nascido e crescido fora da Judeia; mesmo assim, sabia do que iria precisar e onde
poderia encontrar cada coisa necessária aos seus objetivos.
Planejar é pensar previamente em um trabalho, estabelecendo objetivos, métodos
e prazos para alcançá-los, trabalho que envolve diagnosticar a realidade do momento e
prever dificuldades. Neemias mostra que planejar não é apenas preparar-se, é, antes de
tudo, perguntar qual é o futuro que Deus quer para nós e juntar-se ao que ele mesmo
está fazendo. Planejamento e oração não são etapas distintas, mas duas ações intrínsecas
e simultâneas. Aprendamos, pois, com Neemias.

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(Informar a agenda da igreja, suas ênfases e motivos de oração. Interceder pela liderança pastoral.)
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ESBOÇO 3:

O LÍDER E SEU CARÁTER
TEXTO BÍBLICO:

corrige estas práticas com base na razão (5.8): os judeus haviam sido resgatados de outros
povos, para agora serem escravos de seu próprio povo?

Neemias 5.1-19

O argumento é tão forte que não há como questioná-lo (5.8).

INTRODUÇÃO

E de novo Neemias relembra a quem estão servindo (5.9). Não bastava reconstruir
os muros se não havia reverente temor a Deus. A prática dos nobres em oprimir os mais
pobres envergonhava o nome de Deus, fazendo de Israel uma nação igual às outras, não
melhor.

Estamos em uma série de reflexões sobre o quarto princípio da visão bíblica de Igreja
Multiplicadora, que é a formação de líderes. Estamos fazendo isso através do livro de
Neemias. Já estudamos vários conceitos, e também vimos que a melhor forma de desenvolver líderes é seguindo o exemplo de Jesus: relacionamentos discipuladores, onde o
exemplo do líder forma o caráter dos discípulos.
Já vimos que Neemias, como grande líder que foi, certamente valorizou os relacionamentos (cap. 3), ainda que não formando líderes como Jesus formou.
Mesmo assim, o caráter de Neemias certamente deve ter inspirado a vida dos judeus
seus contemporâneos, pois é de fato marcante. E é essa marca que estudaremos hoje,
reconhecendo que um líder nunca será maior que seu próprio caráter, por maiores que
sejam suas demais habilidades.

Neemias também se vale de seu caráter; além de não cobrar juros do que emprestava
(5.10), ele não tirou vantagem nem mesmo do fato de ser o governador deles e ter o
direito de cobrar impostos. Na verdade, Neemias foi além disso: doava de seus próprios
recursos, com uma elevada despesa diária (5.17-18; o imposto referido em 5.3 deve ser
o pago ao rei Artaxerxes).
A expressão ‘irmãos’, referindo-se aos judeus em geral, denota tristeza de Neemias em
ter que emprestar. Seu desejo era o de doar mesmo. Com autoridade pessoal, Neemias os
chama a um juramento, que inclui até mesmo o devolver os juros já cobrados (5.12-13).

IDEIA PRINCIPAL DO TEXTO

As injustiças sociais impediam a reconstrução dos muros e a renovação da aliança
com Deus.

APLICAÇÃO E CONCLUSÃO
Neemias era um homem de vida exemplar, que não buscava seus próprios interesses.
Diz-se que um líder nunca será maior que seu próprio caráter: Neemias era grande, em
ações, em visão, em dedicação, em caráter.
Nós precisamos ter consciência dos pontos em que nossa liderança é prejudicada por
algum traço de caráter ou de comportamento, e buscar a graça de Deus para sermos mais
parecidos com Jesus, a cada dia.

ANÁLISE DO TEXTO

O capítulo 5 marca outro tipo de mudança na narrativa, onde o foco são os problemas internos, do próprio povo judeu. Havia fome (5.2), penhora de terras (5.3) e
escravidão (5.4). O pecado de fato corrompeu o gênero humano. Como sempre na história da humanidade, alguns nobres estavam se aproveitando da situação para emprestar
dinheiro com juros (prática condenada entre os judeus – Levítico 25.37), ou até mesmo
para comprar seus irmãos judeus como escravos (o que a lei judaica permitia), ou suas
terras (prática controlada pela lei judaica através do ano do Jubileu). No meio da crise e
esforço, queriam tirar vantagens. Problemas internos sempre fazem parte dos desafios da
liderança, por isso a importância do caráter.
Neemias não estava a par dessas coisas (5.6), pois certamente estava envolvido com
outras questões; ao saber dos detalhes, fica indignado, analisa bem o que fazer (5.7) e

60

ROTEIRO 3:

O LÍDER E SEU CARÁTER
QUEBRA-GELO (5 MIN)

No capítulo 5, Neemias corrige injustiças sociais que atrapalhavam a reconstrução.
Alguns nobres estavam se aproveitando da situação para emprestar dinheiro com juros
(prática condenada entre os judeus), ou até mesmo para comprar seus irmãos judeus
como escravos, ou suas terras. No meio da crise e esforço, queriam tirar vantagens.
Neemias pôde corrigir tais práticas por causa de seu caráter; diferente destes nobres,
ele não tirou vantagem nem mesmo do fato de ser o governador deles e ter o direito de
cobrar impostos. Na verdade, Neemias foi além disso: doava de seus próprios recursos,
com uma elevada despesa diária.
Neemias era um homem de vida exemplar, que não buscava seus próprios interesses.
Diz-se que um líder nunca será maior que seu próprio caráter: Neemias era grande, em
ações, em visão, em dedicação, em caráter. Tanto que no cap. 6 ele pode ignorar a acusação de que pretendia ser rei em Jerusalém.

Em qual capa de revista você gostaria de sair e com qual frase de destaque?

CONVERSANDO COM DEUS (5 MIN)

Apresentando cada presente na reunião ao Senhor.

LOUVANDO E ADORANDO JUNTOS (5 MIN)

Salmos 116.1: Eu amo o Senhor, porque ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica.

COMPARTILHANDO A PALAVRA (25 MIN)

Neemias 5.12-19
E eles responderam: “Nós devolveremos tudo o que você citou, e não exigiremos mais nada
deles. Vamos fazer o que você está pedindo”. Então convoquei os sacerdotes e os fiz prometer
sob juramento cumprirem o que haviam prometido.
Também sacudi a dobra do meu manto e disse: “Deus assim sacuda de sua casa e de seus
bens todo aquele que não mantiver a sua promessa. Tal homem seja sacudido e esvaziado!
“ Diante disso, toda a assembleia disse “Amém” e louvou o Senhor. E o povo cumpriu o que
prometeu.
Além disso, desde o vigésimo ano do rei Artaxerxes, quando fui nomeado governador deles
na terra de Judá, até o trigésimo-segundo ano do reinado, durante doze anos, nem eu nem
meus irmãos comemos a comida destinada ao governador.
Mas os governantes anteriores, aqueles que me precederam, puseram um peso sobre o povo
e tomaram deles quatrocentos e oitenta gramas de prata, além de comida e vinho. Até os seus
auxiliares oprimiam o povo. Mas, por temer a Deus, não agi dessa maneira.
Ao contrário, eu mesmo me dediquei ao trabalho neste muro. Todos os meus homens de
confiança foram reunidos ali para o trabalho; e não compramos nenhum pedaço de terra.
Além do mais, cento e cinquenta homens, entre judeus do povo e seus oficiais, comiam à
minha mesa, como também pessoas das nações vizinhas que vinham visitar-nos.
Todos os dias eram preparados, à minha custa, um boi, seis das melhores ovelhas e aves,
e cada dez dias eu recebia uma grande remessa de vinhos de todo tipo. Apesar de tudo isso,
jamais exigi a comida destinada ao governador, pois eram demasiadas as exigências que pesavam sobre o povo.
Lembra-te de mim, ó meu Deus, levando em conta tudo o que fiz por esse povo.

1. Tenho consciência dos pontos em que minha liderança é prejudicada por algum traço
de caráter ou de comportamento?
(Se possível, falar sobre isso, para receber estímulo ou exortação, com oração)
2. Eu tenho um plano para melhorar meu caráter e comportamento? Qual? Tenho um
mentor me acompanhando? Quem?
3. A quem, e como, tenho ajudado a melhorar seu caráter e comportamento?

ORANDO UNS PELOS OUTROS (25 MIN)

Até o final desta série de reuniões, usar a cartolina para continuar orando, acrescentando novos motivos e agradecendo pelos que já foram atendidos.

TEMPO DE MULTIPLICAR (5 MIN)

Planejar eventos de comunhão para aprofundar os RDs.

TEMPO DA IGREJA (5 MIN)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(Informar a agenda da igreja, suas ênfases e motivos de oração. Interceder pela liderança pastoral.)

61

ESBOÇO 4:

O LÍDER ORA
TEXTO BÍBLICO:

É fácil reconhecer que um grupo de liderados dificilmente terá uma vida de oração
maior que a de seu líder; por isso o líder não deve apenas ensinar sobre oração, deve vive
-la. É preciso reconhecer que, mesmo bem intencionados, uma vida efetiva e regular de
oração não é alcançada fácil e automaticamente, mas é fruto de disciplina, reorganizando
a agenda e lista de prioridades, simplificando a vida, delegando mais, para sobrar tempo
para o essencial. Atribui-se a Martinho Lutero a frase: ‘tenho tantas coisas para fazer
durante o dia, que não posso gastar menos de 3 horas em oração.’

Neemias 1.4, 2.4, 4.9, 6.9.

INTRODUÇÃO

Em nossas reflexões sobre as marcas da liderança eficaz, com base no livro de Neemias, hoje focaremos a oração. Já vimos que Neemias desenvolvia muito bem essa
disciplina espiritual.
Não é por acaso que todos os grandes líderes da Bíblia são homens de oração. Somente quem é capaz de perseverar em oração é capaz de perseverar face às dificuldades. A
perseverança obtida sem oração é fruto da força humana, portanto limitada. É na oração
que o caráter do líder é forjado e moldado, e é através dela que a esperança é renovada.

Jesus viveu um estilo devocional bem diferente de João Batista (Mateus 11.18-19).
Assim também cada um de nós, líderes e liderados, devemos desenvolver a nossa própria
rotina de oração, mas todos devemos fazê-lo.

APLICAÇÃO E CONCLUSÃO

ANÁLISE DO TEXTO

Como tem sido a sua vida de oração? Quanto de suas orações são ‘para fora’ (pelos
outros, por transformação) e não apenas para dentro (por si mesmo e por suas necessidades)?
Se for possível incluir o testemunho de algum líder sobre como está desenvolvendo sua vida
de oração, será apropriado.

Neemias demonstra o valor da oração na prática. Uma simples leitura mostra que
Neemias orava em todos os momentos, e não apenas separa momentos de oração. Oração não era opção para Neemias, era um estilo de vida.
Orava com confiança. Orava confessando. Orava até mesmo a chamada oração ‘imprecatória’ (pedindo a justiça de Deus sobre pessoas), o que só se faz quando o coração
não está cheio de sentimento de vingança.
Certamente também orava por si mesmo, por suas necessidades, mas no registro
do livro, suas orações são na maioria ‘para fora’, intercedendo por outros que não ele
mesmo.
Neemias viveu a máxima de não trabalhar para Deus, mas trabalhar com Deus.
Na oração reconhecemos quem é Deus: poderoso para agir mesmo quando as circunstâncias são impossíveis; amoroso para se importar conosco; soberano em sua condução da história do gênero humano. É também reconhecermos quem somos nós: limitados em nosso conhecimento e ação, pecadores que ferem a santidade divina, e ao
mesmo tempo amados por ele.
A oração nos torna íntimos de Deus, nos faz mais santos (2 Coríntios 3.18). É uma
atitude de fé (Hebreus 11.6), por isso é desenvolvida em humildade e submissão.
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ROTEIRO 4:

O LÍDER ORA
QUEBRA-GELO (5 MIN)

ORANDO UNS PELOS OUTROS (25 MIN)

ORANDO E LOUVANDO A DEUS (10 MIN)

TEMPO DA IGREJA (5 MIN)

Onde você estava quando orou profundamente pela última vez? O ambiente ajudou?

Novamente usando da cartolina neste momento.

Que tal uma dinâmica espiritual hoje: todos em pé, orando simultaneamente orações
de louvor a Deus!

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________

COMPARTILHANDO A PALAVRA (25 MIN)

Neemias 6.9
Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando: “Eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra”. Eu, porém, orei: Agora, fortalece as minhas mãos!

(Informar a agenda da igreja, suas ênfases e motivos de oração. Interceder pela liderança pastoral.)

Não é por acaso que todos os grandes líderes da Bíblia são homens de oração. Somente quem é capaz de perseverar em oração é capaz de perseverar face às dificuldades. A
perseverança obtida sem oração é fruto da força humana, portanto limitada. É na oração
que o caráter do líder é forjado e moldado, e é através dela que a esperança é renovada.
Neemias demonstra isso na prática. Uma simples leitura mostra que Neemias ora em
todos os momentos, e não apenas separa momentos de oração. Oração não era opção
para Neemias, era um estilo de vida.
Orava com confiança. Orava confessando. Orava até a chamada oração ‘imprecatória’ (pedindo a justiça de Deus sobre pessoas), o que só se faz quando o coração não está
cheio de sentimento de vingança.
Certamente também orava por si mesmo, por suas necessidades, mas no registro
do livro, suas orações são na maioria ‘para fora’, intercedendo por outros que não ele
mesmo.
Neemias viveu a máxima de não trabalhar para Deus, mas trabalhar com Deus.
1. Como tem sido minha vida de oração?
2. Quanto de minhas orações são ‘para fora’ (pelos outros, por transformação) e não
apenas para dentro (por mim, minhas necessidades)?
3. A quem, e como, tenho ensinado a orar?
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ESBOÇO 5:

O LÍDER BUSCA O AVIVAMENTO
TEXTO BÍBLICO:

O avivamento de Neemias começa quando a lei de Deus é proclamada e aplicada.
Um púlpito é feito para Esdras (8.4), que lê a Lei durante toda a manhã (8.3): impressionante, talvez 30 mil pessoas em pé durante toda a manhã, estudando a Palavra de Deus!
Não apenas liam, mas adoravam (8.6). Não apenas liam a Lei, a explicavam também
(8.8).

Neemias 8.1-18

INTRODUÇÃO

Estamos concluindo nossa série de reflexões sobre as marcas da liderança eficaz, com
base em Neemias. A formação de líderes é o quarto princípio da visão bíblica de Igreja
Multiplicadora. Líderes existem para formar novos líderes (Efésios 4.11, 12). O bom
líder não é aquele que faz tudo sozinho, mas sim o que divide as tarefas com outros
líderes por ele preparados. O objetivo de todo o processo de formação de liderança é a
preparação de líderes que possam preparar outros e manter o processo de multiplicação
e crescimento.
Líderes são formados em um processo de Relacionamento Discipulador, onde o
exemplo de vida faz toda a diferença, pois o discípulo tende a copiar os exemplos do
discipulador, pois não há como desvincular a vida de uma pessoa daquilo que ela ensina.
Estudamos o livro de Neemias pensando em seu exemplo como líder. O livro destaca
muito a reconstrução dos muros (executada em impressionantes 52 dias), mas sua mensagem principal é a renovação da aliança entre Israel e Deus, restabelecendo Jerusalém
como cidade de Deus na terra, por isso mais que reconstruir muros era preciso restaurar
a aliança com Deus.
Avivamento! Esse é o desafio de todo líder!

Não há avivamento sem a Palavra de Deus!
O resultado foi alegria, não peso ou culpa. Os líderes encorajam o povo a se regozijar
em seu novo conhecimento da lei de Deus (8.9, 11). A disposição do povo para obedecer
a Lei é vista na celebração da Festa dos Tabernáculos (8.13-18). Poucos ligam a palavra
santidade à alegria ou liberdade, mas é isso que ela produz em nós!
Mais que celebrações, no capítulo 9, a aliança nacional com Deus é renovada.
A obra de Neemias estava completa, agora.

APLICAÇÃO E CONCLUSÃO
A motivação original de Neemias apresenta seus frutos: Deus está sendo glorificado e
as pessoas sendo abençoadas de verdade. Como líderes precisamos pensar em como nossos projetos, programas e atividades tem focado na necessidade de conduzir as pessoas
a um ‘avivamento’. Precisamos estar dispostos a fazer mudanças, se necessário for, para
que esse objetivo seja alcançado.
Sugere-se encerrar a série com algum apelo a mudanças no modo de liderar, de desenvolver
líderes, e de conduzir os programas da igreja, visando a um contínuo avivamento.

IDEIA PRINCIPAL DO TEXTO
A lei é lida e aplicada, produzindo avivamento.

ANÁLISE DO TEXTO

Neemias foi mais que um construtor: erguer os muros, restabelecer a segurança de
Jerusalém seriam objetivos pequenos se não visassem a um verdadeiro avivamento, renovando a Aliança com Deus. Mais que programas ou eventos, um líder do povo de Deus
busca transformar vidas que se dedicam a Deus. A data escolhida por Neemias (8.1)
marcava o início do ano civil, e ele conta com a ajuda de Esdras, que anos antes havia
liderado a reconstrução do templo.
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ROTEIRO 5:

O LÍDER BUSCA O AVIVAMENTO
QUEBRA-GELO (5 MIN)

Neemias foi mais que um construtor: erguer os muros, restabelecer a segurança de
Jerusalém seriam objetivos pequenos se não visassem a um verdadeiro avivamento, renovando a Aliança com Deus. Mais que programas ou eventos, um líder do povo de Deus
busca transformar vidas que se dedicam a Deus.
O avivamento de Neemias começa quando a lei de Deus é proclamada e aplicada.
Os líderes encorajam o povo a se regozijar em seu novo conhecimento da lei de Deus.
A disposição do povo para obedecer a Lei é vista na celebração da Festa dos Tabernáculos (8.13-18).
Mais que celebrações, no capítulo 9, a aliança nacional com Deus é renovada.
A obra de Neemias estava completa, agora.

Como Deus usou você recentemente?

ORANDO E LOUVANDO A DEUS (10 MIN)

Outra dinâmica espiritual: cada um cita versículos da Palavra de Deus, e depois todos
oram silenciosamente baseado nos versículos citados.

COMPARTILHANDO A PALAVRA (25 MIN)

Neemias 8.1-18
Todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente da porta das Águas.
Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o Livro da Lei de Moisés, que o Senhor dera a Israel.
Assim, no dia primeiro do sétimo mês, o sacerdote Esdras trouxe a Lei diante da assembleia, que era constituída de homens e mulheres e de todos os que podiam entender.
Ele a leu em voz alta desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em
frente da porta das Águas, na presença dos homens, mulheres e de outros que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do Livro da Lei.
[...]
Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu: “Amém!
Amém! “ Então eles adoraram o Senhor, prostrados, rosto em terra.
Os levitas Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Hodias, Maaséias, Quelita,
Azarias, Jozabade, Hanã e Pelaías, instruíram o povo na Lei, e todos permaneciam ali. Leram o Livro da Lei de Deus, interpretando-o e explicando-o, a fim de que o povo entendesse
o que estava sendo lido.
Então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo disseram a todos: “Este dia é consagrado ao Senhor Deus. Nada de tristeza e
de choro! “ Pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da Lei.
E Neemias acrescentou: “Podem sair, e comam e bebam do melhor que tiverem, e repartam com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá”.
[...}
Dia após dia, desde o primeiro até o último dia da festa, Esdras leu o Livro da Lei de
Deus. Eles celebraram a festa durante sete dias, e no oitavo dia, conforme o ritual, houve uma
reunião solene.

1. Como os projetos (ou programas, ou atividades) que estou envolvido atualmente tem
focado na necessidade de conduzir as pessoas a um ‘avivamento’?
2. Que mudanças seriam necessárias para que esse objetivo seja alcançado?
3. A quem, e como, tenho ensinado o valor do avivamento e como buscá-lo?

ORANDO UNS PELOS OUTROS (25 MIN)

Estamos terminando a série de estudos em 2 Timóteo, e vamos também encerrar a
dinâmica da cartolina: separar um tempo de clamor pelos motivos ainda não respondidos.

TEMPO DE MULTIPLICAR (5 MIN)

Planejar ações para continuar a formação de líderes através dos RDs.

TEMPO DA IGREJA (5 MIN)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(Informar a agenda da igreja, suas ênfases e motivos de oração. Interceder pela liderança pastoral.)
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RUTE: A PRÁTICA DA COMPAIXÃO E GRAÇA
Bem-vindo à essa série de roteiros baseada no livro de Rute, sobre o princípio da
compaixão e graça. Nossa oração é que eles possam ser usados por Deus para nos levar a
uma melhor compreensão desse princípio tão importante.
Descrevendo fatos vividos no período dos Juízes (por volta de 1150 a.C.), o livro de
Rute deve ter sido escrito durante o reinado de Davi, já que não cita Salomão como descendente de Davi, e nenhum outro descendente seu. O estilo é muito bem trabalhado,
uma verdadeira novela literária. “Com arte e sutileza, o autor mantém incógnito o ator
principal do drama, o próprio Deus, que opera em coincidências e planos essencialmente humanos, como os passos incertos de uma moabita em terra estranha e o plano
arriscado de uma viúva esperançosa” (Pinto, Carlos Osvaldo Cardoso: Foco e Desenvolvimento no Antigo Testamento, Hagnos 2006, pag. 144).
A razão de contar a história de uma moabita anônima é que ela tornou-se ascendente
de Davi, e portanto do Messias (Mateus 1.5). A mensagem central refere-se à soberania
e a bondade de Deus em transformar a tragédia de uma simples família em bênção para
toda a nação, por meio da fé de uma mulher gentia e de um israelita muito bem comprometido com as leis de Deus. Nesse sentido, o livro servia como motivação para a fé
em todas as gerações.
Estudaremos o livro de Rute em oito reuniões, focando no valor das leis de Deus
de apoio aos muito necessitados, para compreendermos o princípio da Compaixão e
Graça ainda no Velho Testamento, buscando termos o mesmo coração de Deus, cheio
de compaixão, e graça.
Os temas destes encontros serão:
1. A mensagem Central do livro de Rute
2. A compaixão na Lei de Deus
3 . A soberania de Deus e o sofrimento
4. Por que pessoas necessitam de compaixão?
5. A compaixão é feita por pessoas
Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor!
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ESBOÇO 1:

A PRÁTICA DA COMPAIXÃO E GRAÇA
TEXTO BÍBLICO:

vemos a ação de Deus em usar uma moabita pobre e viúva, que se torna em ascendente
de Davi, e portanto do Messias (Mateus 1.5).

Rute 4.11-22

A mensagem central refere-se à soberania e a bondade de Deus em transformar a tragédia de uma simples família em bênção para toda a nação judaica, através da conversão
de uma mulher gentia e de um judeu muito bem comprometido com as leis de Deus.

INTRODUÇÃO

Esta é uma série de reflexões sobre o princípio da compaixão e graça. Na Igreja Primitiva, o amor e a comunhão eram notórios não apenas a todos os irmãos, mas também
aos de fora (Atos 2.42-47, 4.34-35). A igualdade que experimentaremos no Céu, os
primeiros cristãos quiseram experimentar logo na Terra. Mais tarde, o princípio tendeu
a virar programa, e, mesmo havendo recursos, as viúvas dos judeus gregos não tinham o
mesmo tratamento que as viúvas dos genuinamente judeus (Atos 6.1). Precisamos compreender que Compaixão e Graça é muito mais que ação social. É sentir com o outro;
é sentimento acompanhado do desejo de participar, ajudando, diminuindo a dor. É ser
altruísta, querendo minimizar a infelicidade alheia.
A igreja em Jerusalém não apenas agiu assim, mas incentivou seus missionários a
fazer o mesmo (Gálatas 2.10), de tal modo que as igrejas em geral tinham essa preocupação, como a de Éfeso com seu programa de assistência às viúvas (1 Timóteo 5.13-16), de
onde percebemos também que havia cuidado para não permitir aproveitadores (veja-se
também 2 Tessalonicenses 3.10). As recomendações bíblicas incluem uma vida de Compaixão e Graça, não um programa de ajuda social, portanto tarefa de todos os cristãos, e
não da igreja enquanto instituição somente (Gálatas 6.2, 10).
Agindo assim, a igreja seguiu o exemplo de Jesus, que não ‘espiritualizou’ de forma
simplista todas as necessidades humanas; mesmo realizando curas, restaurando vidas em
pecado, agiu de forma ‘natural’, como está implícito em João 12.6 e 13.29. Jesus viu o
ser humano como completo: corpo e espírito (Mateus 11.5).

Rute 4.11-12 demonstra esse propósito do livro em si. Para compreender as próximas
reflexões, eis um resumo do conteúdo de Rute: num período de fome, como disciplina
de Deus (a fome nesses dias era disciplina de Deus – Juízes 2.10-23), Elimeleque, sua esposa Noemi e seus dois filhos, Malom e Quiliom, saem de Israel em busca de condições
melhores em Moabe (país inimigo de Israel, e cujos habitantes eram proibidos de entrar
no templo de Deus – Deuteronômio 23.3); lá, Elimeleque morre e os filhos casam-se
com duas moabitas, Orfa e Rute. A situação não melhora para a família, pois morrem
também, Malom e Quiliom, ficando somente as três viúvas agora: Noemi, Orfa e Rute.
A sogra, resolve voltar para Israel e Orfa decide ficar em Moabe; Rute, por ter se convertido a Deus, resolve voltar com Noemi (Rute 1.15-16). De volta a Israel, Rute é reconhecida como exemplo de nora, por tratar a Noemi como se fora a sua mãe (Rute 4.15).
Uma série de “coincidências’ levam Rute a conhecer Boaz, um rico proprietário de
terras e plantações, ainda solteiro apesar da idade. Boaz casa-se com Rute, tendo como
bisneto da união o grande rei Davi, como descreve nosso texto de referência para hoje.
Assim, o livro tem sua conclusão com a genealogia de Rute, culminando em Davi,
que era a informação que os judeus precisavam à época. Os cristãos já sabem que esta
genealogia culminará em Jesus, Messias (Mateus 1.5).
Mas o livro também detalhas as leis de Deus para o tratamento dos necessitados, e é
por isso que estudaremos sua narrativa, procurando desenvolver em nós um maior entendimento e prática do princípio da Compaixão e Graça. A título de introdução, vemos
em Rute 2.2, 8 o cumprimento da lei do respigar (Levítico 19.10) e em Rute 2.20, da
lei do remidor (Levítico 25.23-25, 48).

INTRODUÇÃO AO LIVRO DE RUTE

A Igreja, seguindo o exemplo de Jesus, estava cumprindo o espírito da Lei dada por
Deus a Moisés, que registra uma grande preocupação com os menos favorecidos, como
nos exemplos do ano do jubileu (Levítico 25.8-34), das leis sobre remissão (Deuteronômio 15.1-6) e sobre escravos (Êxodo 21.1-11).
É por isso que estudaremos o livro de Rute, que descreve fatos vividos no período dos
Juízes (por volta de 1150 a.C.), portanto pouco depois da promulgação da Lei de Deus
por Moisés. O estilo é muito bem trabalhado, uma verdadeira novela1 literária. Nele
1 Narrativa breve, maior do que um conto e menor do que um romance, e que se caracteriza por apresentar uma espécie
de concentração temática em torno de um número restrito de personagens.
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ESBOÇO 1:

A PRÁTICA DA COMPAIXÃO E GRAÇA
APLICAÇÃO E CONCLUSÃO
A sensibilidade às necessidades de uma comunidade e o serviço gracioso da igreja
para lhes atender é o que torna a igreja relevante, resultando na multiplicação de discípulos, para a glória de Deus. Ninguém deveria ter maior interesse por seu bairro e sua
cidade do que a igreja e seus membros.
É preciso da nossa parte interesse genuíno, oração e envolvimento. Crescer nesse
aspecto da vida cristã, de forma prática, é o nosso objetivo.
Concluir da forma que for mais adequada à realidade da Igreja, com desafios que vão
desde a estudar o tema com interesse à alguma proposta de ação prática.
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ROTEIRO 1:

A MENSAGEM CENTRAL DO LIVRO DE RUTE
QUEBRA-GELO (5 MIN)

A sogra, resolve voltar para Israel e Orfa decide ficar em Moabe; Rute, por ter se
convertido a Deus, resolve voltar com Noemi (Rute 1.15-16). De volta a Israel, Rute é
reconhecida como exemplo de nora, por tratar a Noemi como se fora a sua mãe.
Uma série de “coincidências’ levam Rute a conhecer Boaz, um rico proprietário de
terras e plantações, ainda solteiro apesar da idade. Boaz casa-se com Rute, tendo como
bisneto da união o grande rei Davi.
A razão de contar a história de uma moabita anônima é que ela tornou-se ascendente
de Davi, e portanto do Messias (Mateus 1.5). Como visto na apresentação desta série de
encontros, a mensagem central do livro refere-se à soberania e a bondade de Deus em
usar os problemas e tragédias de uma simples família em uma bênção para toda a nação.
O livro também detalhas as leis de Deus para o tratamento dos necessitados, e é por
isso que estudaremos sua narrativa, procurando desenvolver em nós um maior entendimento e prática do princípio da Compaixão e Graça.

O que é novela pra você?

TEMPO DE ORAR E ALEGRA-SE (10 MIN)

Em pé e de mãos dados agradecer pela reunião, e cantar uma música de comunhão.

COMPARTILHANDO A PALAVRA (25 MIN)

Rute 4.11-22
Os líderes e todos os que estavam na porta confirmaram: “Somos testemunhas! Faça o
Senhor com essa mulher que está entrando em sua família, como fez com Raquel e
Lia, que juntas formaram as tribos de Israel. Seja poderoso em Efrata e ganhe fama em
Belém! E com os filhos que o Senhor lhe conceder dessa jovem, seja a sua família como a de
Perez, que Tamar deu a Judá! “
Boaz casou-se com Rute, e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu, e o Senhor concedeu
que ela engravidasse e desse à luz um filho.
As mulheres disseram a Noemi: “Louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador! Que o seu nome seja celebrado em Israel! O menino lhe dará nova vida e a sustentará
na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e que lhe é melhor do que sete filhos! “
Noemi pôs o menino no colo, e passou a cuidar dele.
As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: “Noemi tem um filho! “ e
lhe deram o nome de Obede. Este foi o pai de Jessé, pai de Davi. Esta é a história da descendência de Perez: Perez gerou Hezrom; Hezrom gerou Rão; Rão gerou Aminadabe; Aminadabe gerou Naassom; Naassom gerou Salmom; Salmom gerou Boaz; Boaz gerou Obede; Obede
gerou Jessé; e Jessé gerou Davi.

1. O que mais me chama a atenção na história de Rute? Por que?
2. O que eu entendo por compaixão e graça?
3. Quando e como eu fui instrumento de Deus para abençoar uma pessoa estranha que
passava por uma grave crise em sua vida?
ra.

ORANDO UNS PELOS OUTROS (25 MIN)

Cada um apresenta suas necessidades e motivos de gratidão, e depois oram em duplas
ou trios.

Vamos começar hoje uma série de reuniões baseadas no livro de Rute.
Um resumo de seu conteúdo: num período de fome, como disciplina de Deus (era
o período dos Juízes, e a fome nesses dias era disciplina de Deus – Juízes 2.10-23),
Elimeleque, sua esposa Noemi e seus dois filhos, Malom e Quiliom, saem de Israel em
busca de condições melhores em Moabe (país inimigo de Israel, e cujos habitantes eram
proibidos de entrar no templo de Deus – Deuteronômio 23.3); lá, Elimeleque morre
e os filhos casam-se com duas moabitas, Orfa e Rute. A situação não melhora para a
família, pois morrem também, Malom e Quiliom, ficando somente as três viúvas agora:
Noemi, Orfa e Rute.

TEMPO DE MULTIPLICAR (5 MIN)

Momento de preencher cada um o seu cartão alvo de oração.

TEMPO DA IGREJA (5 MIN)
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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(Informar a agenda da igreja, suas ênfases e motivos de oração. Interceder pela liderança pastoral.)

ESBOÇO 2:

A COMPAIXÃO NA LEI DE DEUS
TEXTO BÍBLICO:

era aparentada de Boaz, ele tinha esse direito, na verdade era o segundo com esse direito
sobre as propriedades que antes foram de Elimeleque e Noemi (Rute 2.20, 31.12).

Rute 2.2, Rute 3.8,9

Havia ainda leis sobre remissão (Deuteronômio 15.1-6), pelas quais todas as dívidas
eram perdoadas de 7 e em 7 anos, por exemplo. Não temos a data certa, mas essas práticas foram esquecidas pelo povo de Deus, aumentando em muito o sofrimento dos mais
pobres, no entanto sabemos que esse não era o plano de Deus.

INTRODUÇÃO

Estamos em uma série de reflexões sobre compaixão e graça, e faremos um estudo
textual do livro de Rute. Escolhemos um livro do Velho Testamento para estudar a compaixão e graça, como forma de evidenciar o eterno coração compassivo de Deus.
Resumidamente, o conteúdo de Rute é: num período de fome, Elimeleque, sua esposa Noemi e seus dois filhos, Malom e Quiliom, saem de Israel em busca de condições
melhores em Moabe; lá, Elimeleque morre e os filhos casam-se com duas moabitas, Orfa
e Rute. A situação não melhora para a família, pois morrem também, Malom e Quiliom,
ficando somente as três viúvas agora: Noemi, Orfa e Rute.
A sogra, resolve voltar para Israel e Orfa decide ficar em Moabe; Rute, resolve voltar
com Noemi. Deus abençoa e Rute termina casando-se com um judeu de nome Boaz, de
quem Davi descendeu.
Os textos de referência que estamos lendo mostram Rute buscando sobrevivência
material para si e para sua sogra; no capítulo 2 ela vai colher espigas no campo de Boaz,
e no capítulo 3 Rute informa a Boaz que ele é seu resgatador.

E as leis não incluíam apenas o cuidado com os menos favorecidos, mas respeito à
pessoa humana também como em Levítico 19.14, que considera como pecado amaldiçoar/zombar de um surdo, valendo-se de sua surdez, ou levar um cego a tropeçar, valendo-se das deficiências de alguém para prejudicá-lo.

APLICAÇÃO E CONCLUSÃO
É certo que vivemos sob a graça de Deus, e não mais por aquelas regras civis dos
dias de Rute, mas precisamos pensar em como cumprir seus princípios hoje. As leis que
comentamos hoje, foram deixadas por Deus para proteger os muito pobres, sim, mas expressar compaixão e graça vai além de ajudar numa situação de fome; devemos expressar
compaixão e graça naquilo que deve ser alvo de compaixão, seja um problema material,
emocional ou espiritual. E não apenas como igreja, mas como cristãos, individualmente.

ENTENDENDO OS EPISÓDIOS DE RUTE NO CONTEXTO DA LEI DE
DEUS

A Lei do Respigar, aludida em Rute 2, está descrita em Levítico 19.10; por essa Lei
divina, os donos da terra e seus trabalhadores não poderiam colher tudo de suas plantações, nem tampouco pegar aquilo que caísse ao chão durante a colheita, pois essas sobras
serviriam para alimento dos muito pobres, que era o caso de Rute e Noemi agora.
A notificação de que Boaz era o resgatador de Rute é baseada no ano do jubileu,
citado em Levítico 25.8-34. Essa lei impedia a compra e venda permanente da posse
das terras, e assim um empobrecimento de algumas famílias e a concentração de renda
nas mãos de outras. Mesmo que alguém precisasse vender suas posses, elas retornavam à
família ao final de 50 anos. O ano do Jubileu era complementado pela lei do Remidor,
pela qual um parente próximo poderia comprar de volta, a qualquer tempo, as propriedades vendidas em um momento de dificuldades (Levítico 25.23-25). Como Noemi
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ROTEIRO 2:

A COMPAIXÃO NA LEI DE DEUS
QUEBRA-GELO (5 MIN)

Outra lei, era a do Respigar; segundo Levítico 19.10, os donos da terra e seus trabalhadores não poderiam colher tudo de suas plantações, nem tampouco pegar aquilo que
caísse ao chão durante a colheita, essas sobras serviriam para alimento dos muito pobres,
que era o caso de Rute e Noemi agora.
Em Rute, vemos algumas dessas leis na prática, como a do respigar (Rute 2.2) e a do
remidor; Boaz era o segundo com esse direito sobre as propriedades que antes foram de
Elimeleque e Noemi (Rute 2.20, 31.12).
Não temos a data certa, mas essas práticas foram esquecidas pelo povo de Deus,
aumentando em muito o sofrimento dos mais pobres, no entanto sabemos que esse não
era o plano de Deus.

Cite uma ocasião em que você foi protegido ou beneficiado por obedecer à alguma
lei (como usar o cinto de segurança, por exemplo).

CONVERSANDO COM DEUS (5 MIN)
Agradecendo por cada pessoa presente.

LOUVANDO E ADORANDO JUNTOS (5 MIN)

Salmos 101.1: Cantarei a lealdade e a justiça. A ti, Senhor, cantarei louvores!

1. Não vivemos mais por aquelas regras civis dos dias de Rute, mas como posso cumprir
seus princípios hoje? Eu tenho cumprido esses princípios?

COMPARTILHANDO A PALAVRA (25 MIN)

Rute 2.2
Rute, a moabita, disse a Noemi: “Vou recolher espigas no campo daquele que me
permitir”. “Vá, minha filha”, respondeu-lhe Noemi.

2. Quais mandamentos/ordenanças de Deus hoje eu reconheço que são voltados para a
compaixão e graça? Quais eu mais tenho dificuldades em obedecer?
3. As leis que comentamos hoje, foram deixadas por Deus para proteger os muito pobres. Em que outras situações, diferentes de problemas financeiros, devemos expressar
compaixão e graça?

Rute 3.8,9
No meio da noite, o homem acordou de repente. Ele se virou e assustou-se ao ver uma
mulher deitada a seus pés.
“Quem é você? “, perguntou ele. “Sou sua serva Rute”, disse ela. “Estenda a sua capa
sobre a sua serva, pois o senhor é resgatador.”

ORANDO UNS PELOS OUTROS (25 MIN)

Orar pelos presentes e pelos que estão passando por crises ou dificuldades.

Estamos no nosso segundo encontro no livro de Rute. Escolhemos um livro do Velho Testamento para estudar a compaixão e graça, como forma de evidenciar o eterno
coração compassivo de Deus.
As leis de Deus, das quais fazem parte os dez mandamentos, incluíam uma grande
preocupação com os menos favorecidos; vejamos algumas:
O ano do jubileu, citado em Levítico 25.8-34, impedia a compra e venda permanente da posse das terras, e assim um empobrecimento de algumas famílias e a concentração
de renda nas mãos de outras; mesmo que alguém precisasse vender suas posses, elas retornavam à família ao final de 50 anos. O ano do Jubileu era complementado pela lei do
Remidor, pela qual um parente próximo poderia comprar de volta, a qualquer tempo, as
propriedades vendidas em um momento de dificuldades (Levítico 25.23-25).
Havia leis sobre remissão (Deuteronômio 15.1-6), pelas quais todas as dívidas eram
perdoadas de 7 e em 7 anos.

TEMPO DE MULTIPLICAR (5 MIN)

Tempo de orar pelas pessoas do cartão alvo de oração.

TEMPO DA IGREJA (5 MIN)
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(Informar a agenda da igreja, suas ênfases e motivos de oração. Interceder pela liderança pastoral.)
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Rute 2.1-3, Rute 2.20

A recusa do resgatador mais próximo (Rute 4) é um mal sim, mas que culminaria
com a perfeita solução para os problemas de Noemi e Rute, que passam a ter um resgatador mais amoroso e que lhes providencia descanso e prosperidade bem maiores.

INTRODUÇÃO

Estamos numa série de estudos que, esperamos, nos ajudem a desenvolver mais o
princípio da Compaixão e Graça. Estamos usando o livro de Rute como referência principal, pois ele descreve a prática das leis de Deus de proteção aos mais necessitados. Já
vimos que expressar compaixão e graça vai além de ajudar numa situação de fome ou
outra necessidade financeira, que deve ser uma ação não apenas da igreja, mas de todos
os cristãos, individualmente. A igreja pode ajudar em soluções de problemas comunitários, mas o indivíduo é atendido diretamente por outro indivíduo.

Em síntese, Rute apresenta Deus como soberano, tanto para disciplinar como para
abençoar em situações de crises naturais.

APLICAÇÃO E CONCLUSÃO
A confiança na soberania de Deus pode nos levar à omissão, se pensarmos que não
devemos intervir no sofrimento que alguém está vivendo, pois este pode estar nos planos
do Senhor. Não é um pensamento correto, pois Deus age no mundo através de pessoas,
como usou Rute para abençoar Noemi, e Boaz para abençoar a ambas.

Na reflexão de hoje veremos Deus como aquele que está acima do sofrimento, sendo
soberano em todas as situações.
Este tema é necessário pois a tragédia humana pode suscitar vários questionamentos:
“se for disciplina de Deus, devemos intervir?” Ou, o mais crítico dos questionamentos:
“por que Deus permite o sofrimento?” Essas questões, às vezes, podem ser usadas como
justificativas para não se exercer a prática da compaixão no cotidiano.

Confiar na soberania de Deus também deve nos ajudar a manter a fé, mesmo que estejamos passando por uma situação de crise; o livro começa com Noemi em sofrimento,
mas a história é concluída com uma situação totalmente diferente, e melhor.

DESENVOLVIMENTO

O livro de Rute apresenta muito bem a soberania de Deus, sob diversos aspectos.

Ele pode disciplinar com um propósito, como no caso da fome, que tinha como objetivo levar os israelitas a abandonarem a idolatria (Juízes 2.14-15; relembre-se que Rute
pertence ao período dos Juízes). Sendo ou não disciplina, Deus está no controle de tudo.
Elimeleque, sai de Israel, onde pesa a mão de Deus, mas tem uma morte prematura
junto com seus filhos, sem deixar descendentes: morte prematura e esterilidade são sinais
do julgamento de Deus em todo o Antigo Testamento. Não é à toa que Noemi se queixa
de que a mão de Deus se voltou contra ela (1.13).
Mesmo sendo disciplina, não se exclui o amor, pois as mortes do marido e filhos são
instrumentos para que Noemi venha a conhecer o verdadeiro significado da plenitude
(cf. 1.20, 21 com 4.14-15), portanto um resultado positivo ao final.
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Sendo ou não disciplina, Deus está no controle de tudo. As mortes do marido e filhos
são instrumentos para que Noemi venha a conhecer o verdadeiro significado da plenitude (cf. 1.20, 21 com 4.14-15). A recusa do resgatador mais próximo é um mal sim,
mas culminará com a perfeita solução para os problemas de Noemi e Rute, que terão um
resgatador mais amoroso lhes providenciará descanso e prosperidade.

Como Deus abençoou você na última semana?

CONVERSANDO COM DEUS (5 MIN)

Agradecendo o privilégio de estarmos juntos e pedindo pela prática dos conteúdos
aprendidos.

1. A confiança na soberania de Deus pode nos levar à omissão, se pensarmos que não
devemos intervir no sofrimento que alguém está vivendo, pois este pode estar nos planos
do Senhor. Por que não posso usar a soberania de Deus como uma desculpa para não
fazer nada para ajudar alguém?

LOUVANDO E ADORANDO JUNTOS (5 MIN)

Salmos 73.1: Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração.

2. A história começa com Noemi mudando seu nome (1.20-22), pedindo para ser chamada de Mara (amarga) e termina com sua sorte mudada. De fato, é muito comum as
pessoas avaliarem a vida de acordo com o momento que estão vivendo, e não pela fé.
Tenho agido assim? Como posso confiar mais em Deus e não julgar a vida de acordo
com o momento?

COMPARTILHANDO A PALAVRA (25 MIN)

Rute 2.1-3
Noemi tinha um parente por parte do marido. Era um homem rico e influente, pertencia
ao clã de Elimeleque e chamava-se Boaz.
Rute, a moabita, disse a Noemi: “Vou recolher espigas no campo daquele que me permitir”. “Vá, minha filha”, respondeu-lhe Noemi.
Então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Por acaso entrou justamente na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque.

3. Como posso ajudar as pessoas à minha volta a entenderem isso?

ORANDO UNS PELOS OUTROS (25 MIN)

Compartilhar bênçãos recebidas e uma pessoa ora apresentando a gratidão ao senhor;
encerrar com um cântico.

Rute 2.20
Então Noemi disse à sua nora: Bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua beneficência nem para com os vivos nem para com os mortos. Disse-lhe mais
Noemi: Este homem é nosso parente chegado, e um dentre os nossos remidores.

TEMPO DE MULTIPLICAR (5 MIN)

Planejar ações de comunhão para aprofundar os RDs.

Estamos numa série de estudos que, esperamos, nos ajudem a desenvolver mais o
princípio da Compaixão e Graça. Nossos estudos estão baseados no livro de Rute, e no
encontro de hoje veremos como este livro apresenta Deus como aquele que está acima
do sofrimento, sendo soberano em todas as situações.
Ele pode disciplinar com um propósito, como no caso da fome, que tinha como
objetivo levar os israelitas a abandonarem a idolatria (Juízes 2). Nada foge ao seu poder!
Elimeleque, sai de Israel, onde pesa a mão de Deus, mas tem uma morte prematura
junto com seus filhos, sem deixar descendentes: morte prematura e esterilidade são sinais
do julgamento de Deus em todo o Antigo Testamento. Não é à toa que Noemi se queixa
de que a mão de Deus se voltou contra ela (1.13).

TEMPO DA IGREJA (5 MIN)
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(Informar a agenda da igreja, suas ênfases e motivos de oração. Interceder pela liderança pastoral.)
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em como ficaria a sua sogra no futuro; e, após o casamento, seu compromisso era com a
sogra, segundo as regras culturais da época).

Rute 1.20-22

Outra grande razão é a incredulidade, bem retratada na decisão de Elimeleque de
fugir da disciplina de Deus para um país que desagradava ao Senhor (embora, como já
vimos, não tenha conseguido fugir da disciplina de Deus). Elimeleque tem mais fé na
sorte, que em Deus. Em Moabe, a viúva Noemi estava numa situação pior que aquela
enfrentada em Israel. As decisões de Elimeleque terminam por piorar o que já estava
ruim, pondo-a numa situação não apenas de dificuldades econômicas, mas de abandono
também.

INTRODUÇÃO

Estamos numa série de estudos sobre o princípio da Compaixão e Graça, refletindo
com base na história de Rute, pois este descreve a prática das leis de Deus de proteção
aos mais necessitados. Já comentamos sobre essas leis, como a lei do Respigar e a do
Remidor. Também já vimos que expressar compaixão e graça vai além de ajudar numa
situação de fome ou outra necessidade financeira, pois devemos nos compadecer das
pessoas em suas necessidades, como uma situação de luto, por exemplo. Vimos também
que essas ações não são apenas responsabilidade da igreja, mas de todos os cristãos, individualmente. Por isso, estamos discutindo questionamentos inerentes a esse princípio.
Em nossa última reflexão, pensamos na soberania de Deus, e que confiar nisso não deve
nos levar à omissão.

Egoísmo, circunstâncias de nosso tempo, decisões nossas ou dos próximos a nós, ou
até mesmo a disciplina de Deus, podem nos fazer passar por sérios problemas. Dessa
forma, assim como gostamos de receber compaixão e graça quando o caso é conosco,
devemos também expressá-las, independentemente do porquê de as pessoas estarem na
situação em que estão.

Hoje refletiremos sobre o porquê de as pessoas necessitarem de compaixão.

APLICAÇÃO E CONCLUSÃO

DESENVOLVIMENTO

Através da conhecida parábola do Bom Samaritano (Lucas 10.29-36), Jesus mostrou
que meu próximo é, principalmente, aquele de quem eu me aproximo. As razões que
levam alguém a necessitar da nossa compaixão não podem influenciar na nossa decisão
de exercer compaixão, até porque não podemos definir se o que alguém está sofrendo faz
parte do processo de uma disciplina de Deus ou não.

Ao promulgar as leis de Deus que apontavam para o cuidado com os necessitados,
Moisés afirmou: sempre haverá pobres/necessitados na Terra (Deuteronômio 15.11).
Jesus repetiu a mesma expressão em João 12.8. Neste mundo caído sempre teremos
necessidades e necessitados.
Isso já seria suficiente para reconhecermos a necessidade de termos compaixão e graça, mas além da pobreza há as angústias, as tribulações, os lutos. É por isso que não se
pode confundir compaixão e graça com ação social e/ou solidariedade. Compaixão é
sentir com o outro a tragédia pessoal que ele enfrenta, com o desejo sincero de minimizar seu sofrimento. Como já foi definido (Congresso de Lausanne): é possível dar sem
amar, mas é impossível amar sem dar.

Façamos o bem a todos (Gálatas 6.10)!

Além da disciplina de Deus, o livro de Rute descreve outras razões para o sofrimento,
como o egoísmo (oposto à compaixão), como bem retratado na recusa do resgatador de
Noemi (Rute 4.6 – ele não resgataria Rute para não ter prejuízo em sua herança, mesmo
que Rute precisasse ser resgatada de sua situação de miséria) e na escolha pelo conforto
feita por Orfa (Rute 1.14 – ela aceita a proposta de Noemi muito facilmente, sem pensar
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enfrentada em Israel. As decisões de Elimeleque terminam por piorar o que já estava
ruim, pondo-a numa situação não apenas de dificuldades econômicas, mas de abandono
também.
Egoísmo, circunstâncias de nosso tempo, decisões nossas ou dos próximos a nós, ou
até mesmo a disciplina de Deus, podem nos fazer passar por sérios problemas. Dessa
forma, assim como gostamos de receber compaixão e graça quando o caso é conosco,
devemos também expressá-las, independentemente do porquê de estarem na situação
em que estão.

Qual foi a pior tempestade ou desastre que você já viu?

CONVERSANDO COM DEUS (5 MIN)

Agradecendo pela semana e intercedendo pela reunião.

LOUVANDO E ADORANDO JUNTOS (5 MIN)

Salmos 90.1: Senhor, tu és o nosso refúgio, sempre, de geração em geração.

1. Que pessoas do meu conhecimento estão precisando de compaixão e graça? O que
as levou a essa situação: tragédias, decisões erradas, estarem próximas de pessoas inconsequentes, etc.?

COMPARTILHANDO A PALAVRA (25 MIN)

Rute 1.20-22
Mas ela respondeu: “Não me chamem Noemi, chamem-me Mara, pois o Todo-poderoso
tornou minha vida muito amarga! De mãos cheias eu parti; mas de mãos vazias o Senhor me
trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim! O Todo-poderoso me trouxe desgraça! “
Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe, com sua nora Rute, a moabita. Elas
chegaram a Belém no início da colheita da cevada.

2. As razões que levam alguém a necessitar da nossa compaixão podem influenciar na
nossa decisão de exercer compaixão? Por quê?
3. Embora não possamos definir se o que alguém está sofrendo faz parte do processo de
uma disciplina de Deus ou não, como posso exercer compaixão e graça a alguém nessas
condições?

ORANDO UNS PELOS OUTROS (25 MIN)

Continuando nossa série de estudos em Rute, veremos nesta reunião alguns dos aspectos que levam pessoas a necessitarem de que outras exerçam compaixão e graça.
Ao promulgar as leis de Deus, Moisés afirmou: sempre haverá pobres/necessitados na
Terra (Deuteronômio 15.11); Jesus repetiu a mesma expressão em João 12.8. Isso já seria
suficiente para reconhecermos a necessidade de termos compaixão e graça, mas além da
pobreza há as angústias, as tribulações, os lutos. É por isso que não se pode confundir
compaixão e graça com ação social e/ou solidariedade. Compaixão é sentir com o outro
a tragédia pessoal que ele enfrenta, com o desejo sincero de minimizar seu sofrimento.
Como já foi definido: é possível dar sem amar, mas é impossível amar sem dar.
Além da disciplina de Deus, o livro de Rute descreve outras razões para o sofrimento.
O egoísmo (oposto à compaixão), como bem retratado na recusa do resgatador de Noemi (Rute 4.6) e na escolha pelo conforto feita por Orfa, é uma dessas razões (Rute 1.14).
Outra grande razão é a incredulidade, bem retratada na decisão de Elimeleque de
fugir da disciplina de Deus para um país que desagradava ao Senhor (embora, como já
vimos, não tenha conseguido fugir da disciplina de Deus). Elimeleque tem mais fé na
sorte, que em Deus. Em Moabe, a viúva Noemi estava numa situação pior que aquela

Separar um tempo para interceder por bênçãos na vida de cada um em particular.
Depois, interceder por outras pessoas também.

TEMPO DE MULTIPLICAR (5 MIN)

Promover um debate sobre multiplicação, ou explicar sua importância.

TEMPO DA IGREJA (5 MIN)
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(Informar a agenda da igreja, suas ênfases e motivos de oração. Interceder pela liderança pastoral.)
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consolidado por Davi, a tal ponto de prefigurar o reino do Messias. Ninguém nos dias
de Rute poderia imaginar que seu bisneto seria o grande Davi.

INTRODUÇÃO

Quando expressamos compaixão e graça nos colocamos diante da possibilidade de
experimentar resultados assim, tão grandiosos.

Estamos concluindo hoje nossa série de estudos em Rute, com o foco no princípio
da Compaixão e Graça.

Todos os que exerceram compaixão em Rute foram beneficiados de volta. Rute abdica de seu futuro para cuidar da sogra, e termina não apenas reconstruindo sua família,
mas também o faz num ambiente de grande amor e prosperidade. Boaz vive a generosidade no seu cotidiano, e por agir de forma desinteresseira termina marcando seu nome
na história da nação. É fato que ‘melhor é dar que receber’, mas a compaixão não é
investimento. Jesus advertiu quanto a isso em Lucas 12.12-14: devemos fazer o bem por
sermos bons, não pelo resultado que possa vir desse ato.

Aprendemos que Deus é Deus de Compaixão, tanto que em suas leis, que visavam
à nossa santidade, também incluíam mandamentos sobre compaixão com o próximo.
Santidade e compaixão andam juntas (no que Jesus concordou integralmente, conforme
Mateus 23.23).
Vimos que Deus é soberano, usando as mais diversas circunstâncias deste mundo
caído para cumprir seus propósitos: problemas e sofrimento são inevitáveis, mas Deus
está no controle. Mesmo quando pessoas são dominadas pelo egoísmo, como o remidor
que se esquiva de cumprir seu papel, Deus está no controle.

É por isso, por ser uma responsabilidade nossa, que Deus considera a omissão um
pecado (Tiago 4.27). Não fazer o certo, geralmente, é permitir que o errado seja feito,
ou que um problema continue. Por isso, onde há omissão falta amor, e a essência da fé
é o amor (1 João 4.8).

E uma das lições que ficam mais evidentes ao estudarmos Rute, é que Deus usa
pessoas para exercer seus planos de compaixão. Pessoas como Rute, que cumprem suas
promessas não apenas por fidelidade, mas por compaixão; pessoas como Boaz, que obedecem aos mandamentos de compaixão, e vão além, por amor.

APLICAÇÃO E CONCLUSÃO
Além de vermos o interesse de Deus na prática da compaixão (por isso há leis específicas sobre a questão) estudamos em detalhes o conceito de que a misericórdia é feita
através de pessoas tementes a Deus, como Rute, como Boaz. É reforçando esse princípio
que vamos concluir nossa série de estudos.

DESENVOLVIMENTO

Deus usou Rute para abençoar Noemi. Na cultura antiga, a nora tinha mais compromissos com a família do marido do que com a de seus próprios pais, por isso era natural
esperar que as noras de Noemi a seguissem de volta para Israel. Diante da alternativa
dada por Noemi de permanecerem em sua própria terra e continuar com os padrões
sociais e religiosos de seu povo, Orfa abandona a lealdade que se esperava desse à sua
sogra e escolhe o caminho mais fácil (Rute 1.15). Rute não. É certo que ela já havia se
convertido dos deuses moabitas.

Na ocasião da multiplicação dos pães e peixes havia um problema. A solução apresentada não parece omissa: mandar todos de volta para suas casas, para que cada um cuide
seu próprio problema, afinal estava fora dos limites do grupo dos doze alimentar mais de
cinco mil pessoas. A resposta de Jesus é muito didática: dai-lhes vós de comer (Mateus
14.16)! Jesus ensina que a responsabilidade de exercer compaixão é nossa, em parceria
com ele. Apresentamos nossas vidas, nossos recursos, sem fugir da responsabilidade. E
ele abençoa, multiplica, usa... age através de nós, que somos seu Corpo neste mundo!

Apesar da oração de 4.11-12, apesar de evocar uma situação semelhante no passado,
nenhuma das pessoas envolvidas podia imaginar que, três gerações à frente (um pouco
mais de 100 anos), Israel teria encerrado o período de confusão e desordem social que foi
o período dos Juízes, que o Reino seria instaurado e que este reino seria majestosamente

Concluir da forma que for mais adequada à realidade da Igreja, com desafios à prática
do que foi ensinado.
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decem aos mandamentos de compaixão, e vão além, por amor. Este foi o ensino de Jesus
à pergunta do doutor da lei sobre quem é o nosso próximo: usando a parábola do bom
samaritano (Lucas 10.25-37), Jesus responde que meu próximo é aquele de quem eu me
aproximo.

Se você tivesse de viajar para o Japão de avião (20 horas de voo) quem você escolheria
para sentar ao seu lado?

CONVERSANDO COM DEUS (5 MIN)

LOUVANDO E ADORANDO JUNTOS (5 MIN)

Apesar da oração de 4.11-12, apesar de evocar uma situação semelhante no passado,
nenhuma das pessoas envolvidas podia imaginar que, três gerações à frente (um pouco
mais de 100 anos), Israel teria encerrado o período de confusão e desordem social que foi
o período dos Juízes, que o Reino seria instaurado e que este reino seria majestosamente
consolidado por Davi, a tal ponto de prefigurar o reino do Messias. Ninguém nos dias
de Rute poderia imaginar que seu bisneto seria o grande Davi.

COMPARTILHANDO A PALAVRA (25 MIN)

1. O que aprendi com essa série de estudos foi...

Agradecendo pela série de reflexões em Rute.

Salmos 33.8: Toda a terra tema o Senhor; tremam diante dele todos os habitantes do
mundo.

2. As decisões que tomei nesta série de estudos foram...

Rute 4.9-10
Então Boaz anunciou aos líderes e a todo o povo ali presente: “Vocês hoje são testemunhas
de que estou adquirindo de Noemi toda a propriedade de Elimeleque, de Quiliom e de Malom.
Também estou adquirindo o direito de ter como mulher a moabita Rute, viúva de Malom, para manter o nome do falecido sobre a sua herança e para que o seu nome não desapareça do meio da sua família ou dos registros da cidade. Vocês hoje são testemunhas disso!”

3. As situações práticas em que exerci compaixão e graça no período destes estudos
foram...

TEMPO DE ORAR UNS PELOS OUTROS (25 MIN)

Fazer um resumo das bênçãos recebidas durante esta série de reuniões.

Que benção: estamos concluindo hoje nossa série de estudos em Rute, com o foco no
princípio da Compaixão e Graça.
Aprendemos que Deus é Deus de Compaixão, tanto que em suas leis, que visavam
à nossa santidade, também incluíam leis sobre compaixão com o próximo; santidade
e compaixão andam juntas (no que Jesus concordou integralmente, conforme Mateus
23.23).
Vimos que Deus é soberano, usando as mais diversas circunstâncias deste mundo
caído para cumprir seus propósitos: problemas e sofrimento são inevitáveis, mas Deus
está no controle. Mesmo quando pessoas são dominadas pelo egoísmo, como o remidor
que se esquiva de cumprir seu papel, Deus está no controle.
E uma das lições que ficam mais evidentes ao estudarmos Rute, é que Deus usa
pessoas para exercer seus planos de compaixão. Pessoas como Rute, que cumprem suas
promessas não apenas por fidelidade, mas por compaixão; pessoas como Boaz, que obe-

TEMPO DE MULTIPLICAR (5 MIN)

Planejar a continuidade das ações iniciadas durante esta série de estudos. Planejar
continuidade dos PGMs na igreja.

TEMPO DA IGREJA (5 MIN)
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(Informar a agenda da igreja, suas ênfases e motivos de oração. Interceder pela liderança pastoral.)
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