27.06 a 03 de Julho de 2021

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

O QUE NOS FAZ UM

Por Eduardo Arantes

BRILHO CONSTANTE
Texto Bíblico
Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas
boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Mateus
5.16.
O versículo acima faz parte do conhecido Sermão do Monte, onde
Jesus profere ensinamentos preciosos de caráter moral e comportamental junto aos discípulos e também trata de verdades eternas,
que confrontam e ao mesmo tempo que exortam seus ouvintes.
Especificamente no texto lido, Jesus usa de maneira ilustrativa
o elemento “luz” para mostrar o papel e a relevância que
seus seguidores devem exercer em um mundo que encontrase em trevas. Você tem brilhado?

Compartilhando
1. O advérbio “assim” pode ser substituído por “da mesma forma”,
o que indica uma orientação clara de Jesus para que seus discípulos “brilhem como luz” diante dos homens. O que você entende por “brilhar como luz”? Como discípulo, está cumprindo seu
papel?
2. Assim como uma lâmpada, que para produzir luz precisa estar
ligada à energia elétrica ou alguma espécie de gerador, como “luz
do mundo” o discípulo precisa estar conectado a Aquele que é a
fonte de todas as coisas. Caso contrário, poderá até ser um pisca-pisca que esporadicamente e por razões específicas emite alguma luz. Mas jamais será um farol, capaz de guiar aos de sua volta em tempos de intensa neblina ou de profunda escuridão. Em
sua opinião, como devemos proceder para que a luz de Jesus
seja perceptível em nossa vida? Individualmente e como PGM,
temos sido constantes nesta busca?
3. As boas obras que trazem glória ao nosso Pai Celeste precisam
contagiar as pessoas ao redor, de forma a envolvê-las no propósito de amar e servir a Deus da mesma forma. São evidências do
imensurável amor do Pai por nós transformadas em ações práticas e senso de missão. E isto vai além de obras de cunho social.
Compartilhe com o grupo que obras em sua vida tem apontado
para o Senhor, e onde acredita estar sendo desafiado pelo Espírito Santo para frutificar.

Tempo de Orar
• Ore para que Deus nos use como um farol constantemente aceso e capaz de através da luz de Cristo abençoar as pessoas ao
nosso redor.
• Ore pelas famílias enlutadas e pelos enfermos.
• Ore pelos pedidos uns dos outros.

Compartilhar com as Crianças
1. Você alguma vez ficou no escuro e acendeu alguma pequena luz? Como foi esta experiência?
2. A luz nos ajuda a não tropeçar e a não ter medo, e a bíblia
fala que devemos ser luz no mundo. Ou seja, ajudar a fazer com
que as pessoas enxerguem os perigos de uma vida sem Deus.
Como você acha que podemos brilhar para ajudar os outros?
3. Se você entende que deve brilhar, diga se lembra de alguma situação em que fez isto ou viu alguém fazer na vida de
outra pessoa próxima a você.

