
 

 

 

08 – COMPROMETIDOS COM O PRÓXIMO 
 

  

Quebra gelo: Se você está só em uma ilha, o que pediria a Deus? 
 

Tempo de Orar: Conversando com Deus (5 min)   
 

• Ore por todas as pessoas que estão presentes hoje no Pequeno Grupo Multiplicador.  

• Conheça cada visitante e ore pela vida e família deles.  
 

Tempo de Cantar: Louvando e Adorando Juntos (5 min): – Tempo de adorar ao Senhor! Nesta semana 

você líder poderá sugerir um ou dois cânticos para o tempo de adoração. 

 

Tempo de Orar Uns Pelas Outros - Momento de Oração em Duplas (20 min) 
 

Diferentemente dos demais dias, nesta semana nosso período de oração virá antes do período da palavra. 

Multiplique em duplas e compartilhe com sua dupla de oração sua experiência de leitura da Bíblia e oração 

da sua semana. Peça que os irmãos compartilhem sobre como foi a prática das coisas que Deus falou no último 

encontro. Estimule os que não conseguiram, anime os que não tentaram e louve a Deus pelos que praticaram. 

 

Tempo da Palavra (20 min) – “Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, 

tanto uns para com os outros, como para com todos.” – 1ª Tessalonicenses 5.15 

 A cada semana estamos crescendo na Palavra de Deus e sendo desafiados e termos um estilo de vida 

mais parecido com Jesus, afinal, se somos discípulos dEle, devemos andar como Ele andou. No último 

domingo aprendemos sobre a importância de estarmos comprometidos com o próximo. E quando se fala de 

“próximo”, muitas vezes, podemos fazer como o doutor da lei (Lc. 10. 25-37) que perguntou a Jesus: - Quem 

é meu próximo? A parábola do Bom Samaritano é fruto desta pergunta.  

 Paulo ao escrever aos Tessalonicenses tinha em mente a importância da vida em comunidade. A vida 

cristã requer dos salvos envolvimento e responsabilidade com o próximo. Paulo começa falando sobre a 

importância de respeitar e valorizar nossos líderes (v. 12 e 13) – “E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os 

que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor, e vos admoestam; E que os tenhais em grande 

estima e amor, por causa da sua obra. Tende paz entre vós.” Logo em seguida, ele nos mostra o quanto 

devemos investir nossa vida no outro (v. 14 e 15) – “Rogamo-vos, também, irmãos, que admoesteis os 

desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos, e sejais pacientes para com todos. Vede que 

ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com 

todos.” 

Quantas lições podemos tirar dos versículos mencionados acima, quando lemos aprendemos que em 

relação ao nosso próximo devemos estar comprometidos: 

 

 A respeitá-lo 

 A admoestá-lo,  

 A consolar uns aos outros,  

 A ampará-lo,  

 A ser paciente  

 A estar comprometido a fazer o bem.  

 

A vida cristã requer dos salvos envolvimento e responsabilidade com o próximo. Como discípulos de 

Jesus, mais do que falar de amor, devemos vive-lo em relação a Deus e ao próximo. Afinal, alguém já afirmou:  

 

Retribuir o bem com o mal é demoníaco.  

Retribuir o bem com bem é humano. 

Mas retribuir o mal com o bem é divino. 

 

Vamos compartilhar juntos sobre o tema! 



Perguntas para Reflexão: 
 

 

1 – Já retribuíram o bem que você fez com o mal? Qual foi o seu primeiro sentimento? Compartilhe com seu 

PGM 

 

2 -  Quando somos pais, ensinamos uma coisa repetidamente aos nossos filhos até que eles aprendam. Temos 

facilidade de fazer isso com nossos irmãos na fé? Compartilhe os motivos com seu pequeno grupo. 

 

3 – É mais fácil chorar com os que choram ou alegrar com os que se alegram? Queremos lhe ouvir... 

 

4 - A vida cristã requer dos salvos envolvimento e responsabilidade com o próximo. Como isso pode ser 

realidade esta semana. 

 

 
 

 
 

 

Tempo da Igreja (5 min):  Domingo, você é nosso convidado a estar conosco no nosso novo local de reuniões 

em Samambaia as 18h. Motive a cada pessoa do seu PGM a fazer diferença na vida de outro. Domingo 

continuaremos a crescer na graça de Cristo e você não pode ficar de fora! 

 

AVISO ESPECIAL: próximo segunda-feira (26/03) teremos o nosso Culto de Consagração do nosso novo 

local de reuniões. Ore e convide todo o seu PGM para estarem presentes. Será um tempo de alergia e gratidão 

ao Senhor. 

 

 

#DESAFIO DA SEMANA 
Se retribuir o mal com o bem é divino, como posso fazer isso essa semana? Pense nisso e coloque 

em prática. 


