Semana 11

Simples Assim!
Lucas 20.46-47
Uma das coisas que mais espanta pessoas que se convertem é a simplicidade do evangelho. No passado
eu já ouvi relatos de pessoas que se converteram e precisavam saber o que mais precisariam fazer, tal
pessoa queria acrescentar uma penitência, uma exigência, algo que pudesse incrementar a conversão.
Paulo nos diz em Romanos 10.9 “Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu
coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo”. Isso é simplesmente fantástico, eu não
isento aqui a necessidade de ser santo, de negar a si mesmo e etc., mas a equação salvífica é simples,
crer com o coração e confessar com os lábios.
A vida neste mundo quer roubar de você todo tipo de simplicidade. A simplicidade da vida a priori, onde
tudo o que tem valor acaba perdendo para o que tem preço, você consegue perceber que felicidade
nunca esteve ligada a preço, estar com a família, amar e ser amado, compartilhar momentos com
amigos enfim, uma série de coisas que não existe valor que se interpõe a elas, mas as pessoas estão
procurando precificar, digo isso para que possamos ajudar outros, estar com a família em um parque
onde pra se entrar custe um valor x, quantos se deprimem por isso, quantos sofrem porque não
conseguem seguir feliz porque estão presos a felicidade comprada.
Volto novamente ao evangelho porque desejo que você viva na simplicidade da fé, simplicidade não
quer dizer superficialidade, muito pelo contrário, a simplicidade vai te levar a uma vida profunda em
Deus sem adereços desnecessários, que são inúteis.

Ricardo Andrade, Pr.

Prática de vida: Exercite humildade não perdendo as oportunidades de fazer o bem e com isso servir
aos interesses de outras pessoas. Durante essa semana faça o bem a alguém e não vale parentes
próximos, pois isso é uma forma de fazer o bem a si mesmo.
Sugestão de questões para compartilhar:
1) – Você se considera uma pessoa simples? Você vive a simplicidade da fé ou a superficialidade da fé?
2) – Felicidade está ligada a bens e preço ou a valores e pessoas?

Observações:

Esse roteiro contempla a dinâmica do compartilhar da temática da semana. As outras atividades
da reunião como louvor, orações, testemunhos, quebra gelo e alimentação são da responsabilidade do
líder, o qual deve organizá-las debaixo de oração e sensibilidade ao Espírito Santo para saber o que e
como é melhor.

Sem considerar a parte de alimentação o período usado para as reuniões deve compreender de
1h00 a 1h30 devendo haver sensibilidade do líder à direção do Espírito.

Esse roteiro é uma sugestão que pode ser seguida na integra ou totalmente alterada. O
importante é que você seja sensível ao Espírito Santo e se prepare para a reunião por meio da consagração
pessoal e acompanhamento de pessoas no dia a dia, então na hora certa o Espírito Santo vai lhe dirigir,
apenas não fuja do tema e trabalhe dentro da proposta da semana.

Você tem dois materiais para se preparar para a reunião: Esse roteiro e o Manual. Estude-os, mas
não deixe de buscar a Deus em oração pelas pessoas do seu grupo.

Não torne a reunião mecânica. Este material e o Manual servem de subsídio no preparo da
reunião, portanto leia e estude antes e não se limite a ficar lendo durante a reunião. Quando estiver
reunido com as pessoas seja espontâneo e deixe fluir sem se prender a roteiro.
OBS. Você também possui esse roteiro e mais informações sobre o Gemes em meu blog:
www.joelstevanatto.com.br

