Tema: A Luta

Grupos Pequenos da Igreja Presbiteriana do Parque Industrial

SSOOBB AATTAAQQUUEE DDOO MMUUNNDDOO
1 Pedro 3:13-17
Houve épocas na História em que um tirano mandava cortar a cabeça de qualquer mensageiro que lhe
trouxesse notícias que o desagradasse. Hoje em dia, as pessoas ao seu redor provavelmente não são tão hostis
quando você fala sobre Cristo, mas ainda assim, nem todas terão uma reação positiva. As reações das pessoas
quando ouvem falar em Jesus variam desde o ódio paranóico e mortal, até uma boa aceitação e vontade de
aprender mais. Muitas vezes esta conversa não desperta mais do que divertimento ou pura curiosidade.
A palavra grega traduzida como “testemunha” no Novo Testamento é a mesma da qual deriva a palavra
“mártir”. A perseguição que os primeiros cristãos sofreram era tão grande que ser testemunha de Cristo e
mártir se tornaram dois lados da mesma moeda. Apesar de isto estar longe de nossa realidade de mundo
ocidental, nada nos garante que isto também não possa acontecer por aqui no futuro.
Você deve reconhecer que as pessoas reagirão, e muitas vezes reagirão fortemente. Entretanto, esta
reação não está sendo dirigida a você pessoalmente, mas sim à pessoa a qual você está representando, ao nome
de quem você testemunha: Jesus.

Abertura
☼ Que medos e receios você tem em explicar e compartilhar da sua fé com os outros?
 Talvez isto afete o meu emprego
 Serei ridicularizado
 Tenho medo de não saber responder a todas
 Não quero ofender ninguém
as perguntas que podem ser feitas
 Não quero criar atritos
 Serei rejeitado
 Outra razão: ______________________
☼ Quando pensa em seus amigos ou colegas, qual reação você acha que teriam em relação ao evangelho?

Estudo
Pedro escreveu aos cristãos que haviam se espalhado por todo o mundo devido às perseguições que
sofriam por causa da fé (1 Pe 1:1) Apesar de sua carta não parecer ter sido escrita durante uma época de
perseguição organizada, os cristãos aparentemente estavam amedrontados. Pedro não disse: “Não se
preocupem”. Ao invés disso, ele os encorajou a estarem preparados para quando viessem as perseguições.
Leia e medite no texto de 1 Pedro 3:13-17 e responda as questões a seguir (use o verso da folha).
1) Um pouco antes deste trecho, Pedro encorajava seus leitores a viver em harmonia e não pagar o mal com
mal, mas com o bem. Que razões ele nos apresenta para vivermos desta maneira (v. 16)?
2) De que maneira os cristãos devem se preparar em tempos de questionamento ou ataque (vv. 15,16)?
3) Como a atitude de “santificar a Cristo, como Senhor, no coração” (v. 15) pode nos auxiliar a vencer
nossos medos durante a perseguição?
4) Pedro enfatiza a decisão de fazer o bem, mesmo a quem nos agride. Quais tentações sofremos para fazer
o contrário? Leia Mateus 5:11,12 e responda como Deus vê nosso sofrimento sob perseguição.

Compromisso
☼ De que maneiras você tem evitado a possibilidade de sofrer pela sua fé em Cristo?
☼ Que mudanças podem e devem ser feitas em sua vida para que você tenha um testemunho cristão mais
consistente?
☼ Compartilhe e ore com seu grupo sobre suas dificuldades e as decisões de mudança que está tomando.

Adaptado do livro “A Luta” – John White – Editora ABU
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