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Dissabte 29 d'agost

LEE PER A L'ESTUDI D'AQUESTA SETMANA: Gènesi 1: 1, 2, 26; Èxode 18: 21-25; 1 Corintis 12: 12-25; LEE PER A L'ESTUDI D'AQUESTA SETMANA: Gènesi 1: 1, 2, 26; Èxode 18: 21-25; 1 Corintis 12: 12-25; 

Fets 16: 11-15, 40; 04:31; 00:12.

PER MEMORITZAR:

"Llavors va dir als seus deixebles: A la veritat la collita és abundant, però els segadors són pocs. 

Pregueu, doncs, a l'amo dels sembrats que hi enviï més segadors "(Mat. 09:37, 38).

A la Bíblia, els grups petits es destaquen com un dels mètodes de Déu per enfortir la nostra 

fe, augmentar el nostre coneixement de la seva Paraula, aprofundir la nostra vida de pregària i 

capacitar-nos per donar testimoni.

UNA FORMA APASSIONANT 
DE PARTICIPAR

Lliçó 10: Pel 5 de setembre de 2020

Algú ha dit: "Hi ha força en els números". D'alguna manera, això és cert. Alguna vegada has notat 
que estàs molt més motivat per fer exercici si ho fas amb un grup de persones que si has de fer 
exercici només cada dia? Moltes persones s'afilien a clubs de salut, gimnasos i instal·lacions 
d'exercici perquè creuen que faran més exercici i el gaudiran millor si fan exercici amb altres 
persones. De manera similar, Déu ens ha creat per a la comunió. Som éssers socials, i com succeeix 
amb l'exercici també passa amb moltes coses a la vida: ho fem millor si tenim un sistema de suport 
social. Això és especialment cert en assumptes espirituals.
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GRUPS PETITS: UNA IDEA DE DÉU

Llegeix Gènesi 1: 1, 2 i 26; Hebreus 1: 1 i 2; i Efesis 3: 8 i 9. Com revelen aquests versicles 

la unitat de la Deïtat?

El Pare, el Fill i l'Esperit Sant van participar junts en la Creació. Cada un tenia tasques 

diferents, però treballaven junts en una unió indivisible. El Pare va ser el Dissenyador mestre, el 

gran arquitecte. Ell va dur a terme els seus plans a través de Jesús, com l'Agent actiu en la 

Creació, a l'uníson amb el poder de l'Esperit Sant. Un acte sobrenatural tan poderós està més 

enllà de la nostra comprensió. El que podem comprendre és que Déu mateix ha creat totes les 

coses (veure Rom. 1: 18-20).

Els grups petits van ser idea de Déu primer. Encara cal anar amb compte a l'usar analogies 

respecte a molts dels aspectes misteriosos de Déu, usem 01:00 lliurement i diguem que el Pare, 

el Fill i l'Esperit Sant van conformar el primer " grup petit "En la història de la salvació. Van el Fill i l'Esperit Sant van conformar el primer " grup petit "En la història de la salvació. Van el Fill i l'Esperit Sant van conformar el primer " grup petit "En la història de la salvació. Van 

participar junts en la creació de la raça humana i després en la seva redempció després de la 

Caiguda.

Compara Joan 10:17 i 18 amb Romans 8:11 i 1 Corintis 15:15. Com demostra la 

resurrecció de Crist la unitat de l'Pare, el Fill i l'Esperit Sant en el pla de salvació?

El Pare, el Fill i l'Esperit Sant estan units en un " grup petit "Amb el propòsit exprés de redimir El Pare, el Fill i l'Esperit Sant estan units en un " grup petit "Amb el propòsit exprés de redimir El Pare, el Fill i l'Esperit Sant estan units en un " grup petit "Amb el propòsit exprés de redimir 

la raça humana. "El pla de salvació va tenir el seu lloc en els consells assessors de l'Infinit des de 

tota l'eternitat" ( FEC 205). No hi ha res més important per a Déu de salvar a tantes persones com tota l'eternitat" ( FEC 205). No hi ha res més important per a Déu de salvar a tantes persones com tota l'eternitat" ( FEC 205). No hi ha res més important per a Déu de salvar a tantes persones com 

sigui possible (1 Tim. 2: 4, 2 Ped. 3: 9). els grups petits poden tenir múltiples propòsits que sigui possible (1 Tim. 2: 4, 2 Ped. 3: 9). els grups petits poden tenir múltiples propòsits que sigui possible (1 Tim. 2: 4, 2 Ped. 3: 9). els grups petits poden tenir múltiples propòsits que 

estudiarem en la lliçó d'aquesta setmana, però el seu propòsit primordial és enfocar-se en 

guanyar a les persones perdudes per Jesús; és a dir, a l'treballar en Grups petits, podem guanyar a les persones perdudes per Jesús; és a dir, a l'treballar en Grups petits, podem guanyar a les persones perdudes per Jesús; és a dir, a l'treballar en Grups petits, podem 

ajudar-nos no només a nosaltres mateixos sinó també als altres. És a dir, l'objectiu final dels 

nostres grups petits hauria de ser guanyar ànimes.nostres grups petits hauria de ser guanyar ànimes.nostres grups petits hauria de ser guanyar ànimes.

Reflexiona sobre el misteri de la unitat del nostre Déu. És difícil d'entendre, ¿no és així? No 

obstant això, encara podem creure i confiar en el que no entenem completament, oi? Per què és 

aquest un principi tan important que els cristians han de seguir quan es tracta de la fe?
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ELS GRUPS PETITS A LES ESCRIPTURES

La Bíblia brinda nombrosos exemples de petits grups que preguen, tenen comunió, s'animen 

els uns als altres i treballen per Crist. Aquests van brindar a el poble de Déu l'oportunitat de 

compartir responsabilitats i utilitzar les seves variats dons. És a dir, els grups petits poden proveir 

l'oportunitat perquè el Senyor ens faci servir a cada un més plenament.

Llegeix Èxode 18:21 a el 25. Quin consell providencial li va donar el sogre de Moisès, Jetró, 

que va ser significativament decisiu per a Moisès? Per què era aquest pla tan vitalment 

important?

Cada individu al campament d'Israel es va convertir en part d'un grup de deu, dirigit per un 

líder piadós. Aquests grups petits eren un lloc per resoldre problemes, però també eren molt més: 

eren llocs de comunió on es podien prevenir problemes i conrear la vida espiritual. En grups com 

aquests, les persones podien formar relacions estretes i afectuoses que podrien ajudar a tots els 

involucrats a resoldre els problemes que enfrontaven. Sense dubtes, per aquell temps, a l'igual 

que ara, les persones lluitaven amb problemes amb els que altres podien ajudar. Els grups petits 

brinden oportunitats per la companyonia càlid i afectuós, el creixement espiritual i la resolució de 

problemes.

És fascinant que els especialistes en grups petits ens diguin que la mida ideal per a la 

interacció grupal és entre sis i dotze persones. Aquesta és la mida exacte que Moisès i Jesús van 

emprar per formar els seus grups.

Llegeix Lucas 06:12 i 13; Mateu 10: 1; i Marcos 03:13 a el 15. Quin va ser el doble propòsit 

de Jesús a l'cridar als deixebles i seleccionar-los per formar part del seu grup petit?

El propòsit de Jesús a l'cridar als deixebles era preparar-los tant espiritualment com a forma 

pràctica per a la seva missió en el món. En comunió amb ell, creixerien en gràcia. En el context de 

les seves reunions de grup petit, aprendrien a ministrar de manera més efectiva. Dia a dia, mentre 

observaven Jesús atendre les necessitats de les persones al seu voltant, aprendrien observant 

com utilitzar els seus dons. El propòsit de el grup petit de Jesús era tant l'educació espiritual com 

la missió.

Pensa en un moment en què vas estar involucrat amb un grup petit de persones, Pensa en un moment en què vas estar involucrat amb un grup petit de persones, Pensa en un moment en què vas estar involucrat amb un grup petit de persones, 

independentment de les circumstàncies, que es van preocupar pels altres i que treballaven per 

un objectiu comú. Què vas aprendre que podria ajudar donar-te a comprendre el valor dels grups un objectiu comú. Què vas aprendre que podria ajudar donar-te a comprendre el valor dels grups 

petits en el context de la nostra fe?petits en el context de la nostra fe?
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ORGANITZATS PER SERVIR

Llegeix 1 Corintis 12:12 a el 25. Com proporciona el cos humà una excel·lent 

il·lustració sobre treballar junts harmoniosament en grups petits?

Pau no només revela la importància dels dons espirituals en la vida de l'església, sinó també 

suggereix un model de com es poden organitzar. Ell aborda els dons espirituals en el context de el 

cos de Crist i com pot funcionar.

Un estudi d'anatomia i fisiologia revela que els òrgans de el cos estan organitzats en diferents 

sistemes interrelacionats. Per exemple, els sistemes digestiu, cardiovascular, respiratori i ossi són 

només algunes de les estacions sistemes d'òrgans de el cos. Els dons espirituals són com les 

diferents parts de el cos. Funcionen millor quan s'organitzen en sistemes o grups; de fet, en la 

majoria dels casos no poden funcionar sols. Els nostres cossos no són només una massa 

d'òrgans separats que es desplacen lliurement en qualsevol cosa que facin. Cada funció corporal 

està organitzada en un sistema molt unit que treballa en conjunt cap a un objectiu comú.

Tot això ens diu alguna cosa sobre l'entorn en el qual podem fer servir millor els nostres dons 

espirituals. És molt fàcil desanimar-se quan treballem sols, però quan formem part d'un grup petit 

amb persones d'interessos i objectius similars, vam descobrir que els nostres esforços poden 

enfocar molt millor i magnificar molt.

els grups petits brinden el millor ambient per exercir els nostres dons espirituals i poden els grups petits brinden el millor ambient per exercir els nostres dons espirituals i poden els grups petits brinden el millor ambient per exercir els nostres dons espirituals i poden 

convertir-se en el cor de l'ministeri missioner d'una congregació local.

Elena de White subratlla el valor dels grups petits en aquestes paraules: "La formació de 

petits grups com a base de l'esforç cristià m'ha estat presentada per Un que no pot errar. Si hi ha 

molts membres a l'església, organícense en petits grups per treballar no només pels membres de 

l'església, sinó en favor dels incrèduls. Si en algun lloc hi ha solament dues o tres que coneixen la 

veritat, organícense en un grup d'obrers. Mantinguin íntegre el seu vincle d'unió, tancant les seves 

files per l'amor i la unitat, estimulant-uns als altres per progressar i adquirint cada un valor, 

fortalesa i ajuda dels altres "( TI 07:24).fortalesa i ajuda dels altres "( TI 07:24).fortalesa i ajuda dels altres "( TI 07:24).

El ministeri de grups petits és ordenat per Déu per permetre que cada membre de l'església El ministeri de grups petits és ordenat per Déu per permetre que cada membre de l'església El ministeri de grups petits és ordenat per Déu per permetre que cada membre de l'església 

creixi espiritualment, experimenti un companyerisme càlid i utilitzi els dons que Déu li va donar en 

el servei.

Reflexiona sobre la declaració anterior d'Elena de White. Analitza frase per frase. Com es pot 

implementar aquest consell diví en la teva església?
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GRUPS PETITS DEL NOU TESTAMENT

L'església de el Nou Testament va explotar en creixement. En uns pocs anys, va passar de 

ser un petit grup de creients a desenes de milers de fidels. Hi va haver molts factors que van 

contribuir a aquesta afluència de creients ia aquest fenomen de ràpid creixement. El ministeri de 

Jesús va sembrar la llavor de l'evangeli i va preparar a les multituds per acceptar la predicació 

dels deixebles. Després de l'ascensió de Crist, l'Esperit Sant va baixar poderosament el dia de la 

Pentecosta sobre els deixebles units en oració fervent. Un dels factors contribuents per al ràpid 

creixement de l'església de el Nou Testament va ser la seva estructura organitzativa de grups 

petits. Els grups petits van ser determinants.

Llegeix Fets 18: 1 a el 5 i 20: 1 a l'4. Per què creus que Lluc va enumerar alguns dels 

noms d'aquells amb qui Pau va treballar estretament?

És fascinant notar que Lluc esmenta alguns dels noms d'aquells amb qui va treballar Pau. Per 

a ell, un era important. Els coneixia per nom. Es van donar suport mútuament en el seu ministeri 

missioner. Tot i que el nombre de noms que va esmentar va ser petit, això ajuda a demostrar el 

punt sobre la importància de treballar estretament amb els altres, fins i tot en petits nombres.

Cadascuna d'aquestes persones segurament tenia dons que eren diferents dels que altres 

posseïen. Provenien de diferents orígens i cultures. Les seves formes de veure les coses no 

sempre eren les mateixes, però cadascuna tenia una valuosa contribució que fer a la causa de 

Crist. Els seus diversitats de dons, antecedents i experiències van contribuir a el creixement de 

l'església. Cadascun va contribuir a la missió de Crist des de la riquesa dels seus propis 

antecedents i experiència personal amb Jesús.

Compara Fets 16:11 a el 15 i 40; i 00:11 i 12. Què invitació li va estendre Lidia a Pablo 

immediatament després de la seva conversió? A on van ser Pau i Pere després de ser 

alliberats de la presó?

Has pensat en començar un grup petit a casa teva o unir-te a un amic per començar un grup petit a Has pensat en començar un grup petit a casa teva o unir-te a un amic per començar un grup petit a Has pensat en començar un grup petit a casa teva o unir-te a un amic per començar un grup petit a Has pensat en començar un grup petit a casa teva o unir-te a un amic per començar un grup petit a Has pensat en començar un grup petit a casa teva o unir-te a un amic per començar un grup petit a 

la llar d'aquesta persona? Si ja formes part d'un Grup petit, pensa en el que pots compartir amb la la llar d'aquesta persona? Si ja formes part d'un Grup petit, pensa en el que pots compartir amb la la llar d'aquesta persona? Si ja formes part d'un Grup petit, pensa en el que pots compartir amb la 

teva classe de l'Escola Sabàtica aquesta setmana sobre els seus beneficis.
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DINÀMIQUES DELS GRUPS PETITSDINÀMIQUES DELS GRUPS PETITS

els grups petits són un vehicle que Déu fa servir per fer créixer a la seva església. Són els grups petits són un vehicle que Déu fa servir per fer créixer a la seva església. Són els grups petits són un vehicle que Déu fa servir per fer créixer a la seva església. Són 

"refugis segurs" perquè les persones expressin els seus problemes i discuteixin preocupacions 

mútues. Brinden oportunitats per al creixement espiritual en el context de les relacions afectuoses. 

Inicialment, molts no cristians es sentiran més còmodes participant en una reunió de grup petit en Inicialment, molts no cristians es sentiran més còmodes participant en una reunió de grup petit en Inicialment, molts no cristians es sentiran més còmodes participant en una reunió de grup petit en 

una llar que assistint a un servei tradicional de l'església per primera vegada.

Llegeix Fets 04:31; 00:12; 20:17 a el 19 i 27 a l'32. Enumera els diferents elements en 

aquests grups de el Nou Testament. En quines activitats van participar aquests grups?

Els primers cristians es reunien per intercedir pels altres, pregar per preocupacions mútues, 

compartir una càlida comunió, estudiar la Paraula de Déu, capacitar-se per el servei, ajudar a 

protegir-se mútuament contra els falsos mestres i participar junts en activitats missioneres.

Els grups petits marquen la diferència. Les persones que uneixen els seus dons en el servei, 

les persones que se centren en el poder de l'Esperit Sant per a la missió, són una arma poderosa 

en les mans de el Senyor.

Llegeix Mateu 09:37 i 38. Què diu Jesús sobre la collita, i quina és la seva solució a el 

problema?

Els deixebles només van veure febles possibilitats per al progrés de l'evangeli, però Jesús va 

veure grans oportunitats. Va compartir la bona notícia amb ells que "la collita és abundant", i 

després va assenyalar el problema: "Són pocs els obrers" (Mat. 09:37, NVI). La solució de Crist va 

ser pregar "a el Senyor de la collita que enviï obrers al seu camp" (09:38, NVI). els grups petits ser pregar "a el Senyor de la collita que enviï obrers al seu camp" (09:38, NVI). els grups petits 

són una resposta a l'oració de Crist i augmenten exponencialment el nombre de treballadors per a 

la collita de Crist.

L'interès principal de tots els grups petits efectius és el testimoni i el servei. El ministeri en grups L'interès principal de tots els grups petits efectius és el testimoni i el servei. El ministeri en grups L'interès principal de tots els grups petits efectius és el testimoni i el servei. El ministeri en grups L'interès principal de tots els grups petits efectius és el testimoni i el servei. El ministeri en grups 

petits aviat s'extingirà si el seu enfocament és intern i no extern. si el grup petit es torna egoista i petits aviat s'extingirà si el seu enfocament és intern i no extern. si el grup petit es torna egoista i petits aviat s'extingirà si el seu enfocament és intern i no extern. si el grup petit es torna egoista i petits aviat s'extingirà si el seu enfocament és intern i no extern. si el grup petit es torna egoista i 

poc més que un grup de conversa, fracassarà en el seu propòsit i perdrà la raó vital de la seva 

existència. els grups petits existeixen per guiar les persones a Jesús, nodrir la seva fe en ell i existència. els grups petits existeixen per guiar les persones a Jesús, nodrir la seva fe en ell i existència. els grups petits existeixen per guiar les persones a Jesús, nodrir la seva fe en ell i 

capacitar-les per donar testimoni de Jesús.

És possible que Déu et estigui cridant a començar un grup petit a casa teva? Per què no començar a pregar És possible que Déu et estigui cridant a començar un grup petit a casa teva? Per què no començar a pregar És possible que Déu et estigui cridant a començar un grup petit a casa teva? Per què no començar a pregar 

per la qual cosa Déu pot estar impresionándote? Puguin donis d'estar a la vora de el moment més 

gratificant de la teva vida espiritual.
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Fa alguns anys, una petita església europea, als afores d'una de les principals ciutats de el 

continent, va decidir que havia de fer alguna cosa important per al Senyor. L'església estava 

estancada. Ningú havia estat batejat per anys. Si la tendència actual continuava, l'església tenia 

poc futur. El pastor i la junta d'església van orar ferventment i van considerar acuradament el que 

podrien fer.

Mentre estudiaven el Nou Testament, van decidir establir un ministeri de Grups petits. Nou Mentre estudiaven el Nou Testament, van decidir establir un ministeri de Grups petits. Nou Mentre estudiaven el Nou Testament, van decidir establir un ministeri de Grups petits. Nou 

laics en la congregació van captar la visió. Es van comprometre a pregar junts i estudiar com 

establir el seu ministeri de grups petits de manera efectiva. Aviat van decidir fer de cada un dels establir el seu ministeri de grups petits de manera efectiva. Aviat van decidir fer de cada un dels establir el seu ministeri de grups petits de manera efectiva. Aviat van decidir fer de cada un dels 

seus llars un centre evangelitzador. els grups van aprendre a exercir els seus dons de diverses seus llars un centre evangelitzador. els grups van aprendre a exercir els seus dons de diverses seus llars un centre evangelitzador. els grups van aprendre a exercir els seus dons de diverses 

maneres. Van llançar ministeris d'oració i hospitalitat. Van desenvolupar amistats en la comunitat. 

Es van acostar en actes de bondat a la seva família, amics i exadventistas. Els líders de grups Es van acostar en actes de bondat a la seva família, amics i exadventistas. Els líders de grups 

petits començar estudis bíblics en 9 llars, amb 40 convidats. Estaven sorpresos del que estava petits començar estudis bíblics en 9 llars, amb 40 convidats. Estaven sorpresos del que estava 

fent l'Esperit Sant. Finalment, 17 dels 40 van ser batejats.

PREGUNTES PER DIALOGAR:

1. A classe, discuteix més a fons els elements essencials en cada Gru-1. A classe, discuteix més a fons els elements essencials en cada Gru-1. A classe, discuteix més a fons els elements essencials en cada Gru-

po petit com es descriu a la lliçó de dijous. ¿Quin altre tipus d'activitats podria participar-hi po petit com es descriu a la lliçó de dijous. ¿Quin altre tipus d'activitats podria participar-hi 

un Grup petit? Quines són les formes en què un grup petit podria ajudar als que tenen dons un Grup petit? Quines són les formes en què un grup petit podria ajudar als que tenen dons un Grup petit? Quines són les formes en què un grup petit podria ajudar als que tenen dons un Grup petit? Quines són les formes en què un grup petit podria ajudar als que tenen dons un Grup petit? Quines són les formes en què un grup petit podria ajudar als que tenen dons 

especials a poder usar aquests dons com mai abans?

2. Per què és tan important que els grups petits mantinguin 2. Per què és tan important que els grups petits mantinguin 2. Per què és tan important que els grups petits mantinguin 2. Per què és tan important que els grups petits mantinguin 

un enfocament extern de missió? És a dir, per molt que un grup pugui ajudar a nodrir i un enfocament extern de missió? És a dir, per molt que un grup pugui ajudar a nodrir i un enfocament extern de missió? És a dir, per molt que un grup pugui ajudar a nodrir i 

donar suport als seus membres, per què s'ha de mantenir sempre centrat en el seu 

propòsit de difondre l'evangeli? Per què, també, un grup petit sempre ha de mantenir-se propòsit de difondre l'evangeli? Per què, també, un grup petit sempre ha de mantenir-se propòsit de difondre l'evangeli? Per què, també, un grup petit sempre ha de mantenir-se 

connectat amb el cos de l'església local? Per què és això tan important?

3. Alguna vegada has estat part o has sentit parlar de grups petits 3. Alguna vegada has estat part o has sentit parlar de grups petits 3. Alguna vegada has estat part o has sentit parlar de grups petits 

que no van funcionar de manera efectiva i finalment es van extingir? Comenta les raons 

per les quals creus que això podria succeir.

4. Pensa en la història anterior, sobre el que va succeir a Europa amb 4. Pensa en la història anterior, sobre el que va succeir a Europa amb 

el ministeri en Grups petits. Per què creus que va funcionar tan bé? Què van fer que va el ministeri en Grups petits. Per què creus que va funcionar tan bé? Què van fer que va el ministeri en Grups petits. Per què creus que va funcionar tan bé? Què van fer que va 

ser, en molts sentits, tan simple i tan efectiu? Per què, també, treballar des de l'entorn 

"més segur" de les llars, en lloc d'un edifici d'església, podria ser una forma efectiva 

d'iniciar una evangelització a l'veïnat o comunitat?

PER ESTUDIAR I MEDITAR:


