13 a 19 de Junho de 2021

Seja bem-vindo ao nosso PGM!
Esse é um espaço de crescimento e comunhão.

O QUE NOS FAZ UM

Por Luiz Cristovão

SAINDO DA CAVERNA
Texto Bíblico
Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá ele
deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou
a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte: “Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida; não sou melhor do
que os meus antepassados”. Depois se deitou debaixo da árvore e
dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: “Levante-se e coma”.
Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado
sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: “Levante-se
e coma, pois a sua viagem será muito longa”. Então ele se levantou,
comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou quarenta dias
e quarenta noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou
numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: “O
que você está fazendo aqui, Elias?” 1 Reis 19.3-10
Elias estava “deprimido”. Possivelmente estivesse cansado e se sentindo solitário, em sua angústia pediu para que Deus tirasse sua vida.
Ele queria estar longe de tudo e de todos.
Hoje em dia cada vez mais pessoas se vêem na mesma condição de
Elias: estão angustiadas, sem forças para lidar com as frustrações, e
muitas perdem a razão de viver e tentam o extremo do suicídio.
Que paradoxo... as pessoas estão conectadas a centenas de amigos
nas redes sociais, mas não encontram pessoas prontas e dispos-tas
a servirem como canais de ajuda.
Assim como Deus não abandonou Elias, Ele não nos abandona. Assim como Deus supriu as necessidades básicas de Elias, fortalecendo-o para a caminhada de 40 dias pelo deserto, assim também Deus
tem cuidado dos seus e nos fortalecido.
Elias foi parar na caverna, mas ela não representou o seu fim. Se Você
está passando por um tempo difícil, ou conhece alguém que está enfrentando um tempo difícil, creia que não é o fim, e que existem novos desafios para cada um de nós; mas é preciso “sair da caverna”.

Compartilhando
1. Não podemos descuidar da nossa saúde física, mental e espiritual. O texto mostra Elias recebendo de Deus aquilo que ele precisava naquele momento: água e alimento, e posteriormente força
para continuar sua jornada junto à maior experiência da sua vida
(2 Reis 2.1 e 11). Compartilhe com o seu Pequeno Grupo (PGM)
pelo menos uma necessidade pessoal.
2. Olhar para fora da caverna ressignificou o sofrimento de Elias
e lhe deu um novo sentido para viver (1 Reis 19.13). Você já enfrentou uma situação difícil? Como Deus lhe ajudou a superar
essa situação?
3. Elias não era o único que estava sofrendo, ou enfrentando medo,
ou passando por lutas. Como naqueles dias, ainda hoje Deus está
chamando para fora da caverna aqueles que estão enfrentando as
tribulações da vida, trazendo paz na “brisa suave” (1 Reis 19.12).
Como o seu Pequeno Grupo tem lhe ajudado a enfrentar as situações difíceis que você tem enfrentado?

Tempo de Orar
• Ore para que Deus supra as necessidades de cada pessoa do
seu PGM.
• Agradeça a Deus pelas vitórias nas dificuldades.
• Interceda pelas pessoas que estão passado pela provação neste tempo de pandemia.
• Compartilhe os seus pedidos de oração com seu PGM.

Compartilhar com as Crianças
1. Deus queria ajudar a Elias e mandou um anjo para dar uma
comida muito forte para ele. Com este alimento, Elias andou
40 dias, mas Deus fez isto porque o profeta precisava de ajuda. Você já precisou de ajuda para fazer alguma coisa? Está
precisando alguma ajuda agora?
2. Algumas vezes ninguém pode nos ajudar e Deus mesmo tem
que fazer isto por nós. Você se lembra de alguma vez que Deus
ajudou você ou alguém da sua família?
3. Deus usa muitos meios para nos ajudar e as vezes pode usar
um grupo de amigos como este do Pequeno Grupo (PGM). Você
já pôde ser ajudado por este ou outro grupo? Como foi?

