Pr. OSAR NORONHA
Versículo da Semana: “Levar as cargas uns dos
outros e, assim, cumprireis a lei de Cristo”
(Galátas 6:2).

Semana de 13 a 19 de novembro de 2017
QUEBRA-GELO: Separe o grupo em duplas; dê 3 minutos para

que eles se façam perguntas sobre coisas que não sabem um
sobre o outro; E, terminado o tempo cada um comenta sobre
informações interessantes que extraíram de sua dupla.

Precisamos “uns dos outros”.
Hoje em nossa reunião de GF vamos falar sobre a
importância de levarmos as cargas uns dos outros, pois
sempre repetimos uma frase que precisamos vive-la em
nosso dia-a-dia, que é: “Juntos somos melhores!”
Observe que na Bíblia há pelo menos duas referências
quando falamos em “fardo”. A primeira referência é quando
se fala sobre a necessidade de se carregar a sua própria cruz;
e a segunda é quando Paulo afirma: “Levar as cargas uns
dos outros e, assim, cumprireis a lei de Cristo” (Galátas
6:2).
Precisamos compreender que alguns de nós, por razões
até compreensíveis, permanece apenas no fardo da própria
cruz, pois carregar a própria cruz nunca foi brincadeira. Em
alguns casos, parece até que a cruz que nos foi destinada
pesa muito mais do que todas as outras. Carregá-la, afinal
de contas, requer toda a energia de que somos capazes. Ao
ponto de, algumas ocasiões, termos a impressão de que nem
mesmo nossa própria cruz aguentaremos.
Por que, então, Paulo afirma que cumprir “a lei de
Cristo” é levar as cargas dos outros? Porque, no auxílio
mútuo, naturalmente descobrimos como compensar nossas
fragilidades e como compartilhar nossas capacidades. Além
do mais, quando todos nós reconhecemos nossa fragilidade,
é neste ponto que todos chegamos a reconhecer nossa
mútua dependência do poder do Senhor. Como “corpo de
Cristo”, quando um dos órgãos adoece, o corpo todo adoece
e quando uma parte é reforçada, o corpo inteiro é
beneficiado. Vale a pena, então, levar as cargas uns dos
outros.
Ontem, enquanto estávamos preparando o Ginásio para a
Festa da Multiplicação, caiu uma chuva muito forte, e foi
tão forte que o Ginásio foi totalmente tomado pela água, e
naquele momento Deus me fez entender o quanto nós
precisamos “UNS DOS OUTROS”.

Pois, você sabia que...?
• Seu “NASCIMENTO” foi através de “Outros”;
• Seus primeiros BANHOS foram dados por “Outros”;
• Seu “NOME” foi dado por “Outros”;
• Você foi “EDUCADO” por “Outros”;
• A sua “RENDA”, ainda que indiretamente, vem por meio
de “Outros”;
• Se você quer se “DIVERTIR”, ou faz uma viagem, vai a um
shopping, cinema, teatro, restaurante, estádio, são os
“Outros” que te servirão;
• Quando você “ADOECE” é cuidado por “Outros”;
• O “RESPEITO” a si é dado por “Outros”;
• Seu “ÚLTIMO BANHO” será dado por “Outros”;
• O seu “FUNERAL” será realizado por “Outros”;
• E os “PERTENCES e PROPRIEDADES” serão herdados
por “Outros”.
Então, questiono-me por que motivo alguns de nós
deixamos o nosso “EGO”, nosso “TEMPO”, nossa
“CARREIRA”, nosso “DINHEIRO” e nossas “CRENÇAS”
nos levarem a menosprezar o valor dos “OUTROS”.
Está na hora de nos tornarmos mais amorosos, mais
humildes e vivermos pacificamente com os “OUTROS”;
Porque nesta vida precisamos “uns dos outros” em todo o
tempo. “Tenhamos gratidão com o próximo!”. Afinal de
contas: cada um de nós é “O OUTRO DO OUTRO”.
No momento em que o Ginásio estava cheio de água, os
Líderes me olharam e disseram estamos juntos Pastor! A
Pastora Elzimar, minha esposa, disse para mim ‘fica tranquilo
vai dar tudo certo’, então tive um entendimento profundo, o
quanto a gente precisa do “OUTRO”.
Lembremos sempre: “Em tudo, eu e você precisamos
UM DO OUTRO!” Vamos cumprir o que está em Gálatas:
“Levar as cargas uns dos outros e, assim, cumprireis a lei de
Cristo”.

PARA REFLETIR: 1) Você já se viu em uma situação em que prestou auxílio a alguma pessoa e isso te deixou feliz?
2) Quanto tempo e recursos você investe para cuidar de você? Você gasta tempo em prol de outrem? Está disposto a gastar?
Nome completo do líder: ________________________________________________________________________________
Data da reunião: _____/_____/_____ Nome do GF: _____________________________ Rede:_______________________
Presenças:
Nº de membros da igreja: ______________ Nº de convidados: __________ Nº de crianças presentes até 05 anos: ________
Nº total de pessoas presentes em sua reunião de GF: ______________
Há líder em treinamento no GF? ( ) Sim ( ) Não

O líder quer uma ligação do Pastor esta semana? ( ) Sim ( ) Não

