PONTO DE PARTIDA - O PROBLEMA.
O estilo individualista de alguns jogadores de jogos coletivos, como futebol, basquete e
vôlei, tem se mostrado ineficiente diante de jogadores que jogam para o time, sob uma estratégia
muito bem definida e inteligente. O problema é que esse estilo de jogo individualista se reflete na
maneira como as pessoas têm se relacionado no mundo de hoje: Relações On-Demand são
marcadas pelo individualismo e pelo utilitarismo.
• Você acredita que esse individualismo expressivo é resultante de uma insegurança que as
pessoas sentem por viverem em um mundo cheio de transformações?
• Como você diferencia individualismo de utilitarismo nos relacionamentos?
• Que exemplos você daria de atitudes individualistas nos relacionamentos? (Pense em seu
trabalho, em sua família, em seu casamento/namoro, em nossa sociedade;).
• Que exemplos você daria de atitudes utilitaristas nos relacionamentos?

CORRIGINDO A ROTA - A BÍBLIA.
Lendo a carta de Paulo aos Filipenses, reconhecemos que a igreja é uma comunidade de
dupla cidadania: Ela está em Roma, mas ela pertence ao céu. Ela está no tempo, mas ela pertence
à eternidade. Ela está inserida na cultura, mas não são os valores da cultura que norteiam seu
estilo de vida, mas sim os valores do Reino de Deus. No capítulo 2 desta carta, Paulo oferece a
maneira como a igreja deve se relacionar com as pessoas, uma maneira diferente. da cultura.
Uma Unidade Superior ao Individualismo On-Demand.
1 Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor,
alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, 2 completem a minha
alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude.
(Filipenses 2).

• Lemos aqui 4 privilégios que demandam. Quais são esses privilégios? O que eles
significam? De que maneira eles nos ajudam a lidar com o individualismo?
• Esses 4 privilégios resultam em 4 atitudes? Quais são essas atitudes e o que elas
significam?
• Nossa missão enquanto Chácara Primavera é comunicar a vida em Jesus de forma
contemporânea, criativa, acolhedora e transformadora. Que tipo de atitudes não
contribuem para o cumprimento da nossa missão? Que tipo de atitudes contribuem?
Uma Humildade Superior ao Utilitarismo On-Demand.
3 Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente
considerem os outros superiores a vocês mesmos.
4 Cada um cuide, não somente dos seus interesses,
mas também dos interesses dos outros.
(Filipenses 2).
Sem humildade não há unidade. A humildade no coração dos discípulos gera
unidade no coração da igreja. A ambição egoísta é um forte desejo por reconhecimento. A
vaidade é o vazio do ego que faz você sentir a necessidade de ser preenchido por
reconhecimento.
• Como você tem reagido diante das críticas? E diante dos elogios?
• "Quando a comparação começa, o contentamento acaba” (Craig Groeschel). Você tem a
tendência de se comparar? Que mal isso tem feito a você?
• Humildade é ter um interesse genuíno pelo vida dos outros. Como você pode utilizar a sua
paixão para inspirar paixão nos outros?
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O Exemplo Superior de Unidade e Humildade.
Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus.
(Filipenses 2).

A palavra atitude é bem traduzida por “mentalidade", “mindset”. Depois que Paulo dá essa
ordem, ele transcreve um hino da Igreja Primitiva.
• O que Jesus fez de acordo com esse hino? (Lembre-se das quatro atitudes de Jesus) O
que isso revela sobre o mindset de Jesus?
• Você sente que é amado por Deus? Como isso pode mudar a maneira como você se
relaciona com as pessoas?

FIRMANDO OS PASSOS NA MISSÃO.
Jesus abriu mão de todo o seu controle e poder para servir. Essa era a mente dele.
Qual e a sua? O que você planeja fazer com o seu poder, sua influência e seus recursos?

