Uma casa firmada na Rocha
Encontro de Pequeno Grupo do dia 01 de junho de 2016
Quebra-gelo (10 min)
O quebra-gelo é utilizado para abrir o encontro. Geralmente se trata de uma pergunta a qual todos devem
responder de maneira sucinta, sendo o quebra-gelo modesto e rápido. A ideia do quebra-gelo é promover desde o princípio
um ambiente inclusivo e participativo, pois tem o objetivo de produzir um ambiente informal e descontraído.

Louvor e Adoração (10 min)
Após o quebra-gelo, inicia-se o momento dedicado ao louvor e a adoração no PG, com cânticos e orações. Aquele
que conduz o momento deve facilitar o encontro das pessoas com Deus, com simplicidade e profundidade. É o tempo de
louvar a Deus com cânticos espirituais, oração e contemplação.

Compartilhar a Palavra (20 min)
O líder do PG se torna o moderador desse momento, cujo objetivo é levar as pessoas as se engajarem na
experiência de compartilhar a Palavra, abrir seus corações e trocar experiências a medida que o Espírito Santo fala por
meio da Palavra. O ensino no PG se torna mais participativo, prático e contextualizado.
Leitura: Mateus 7.24-27
1- Jesus finaliza seu sermão mostrando que o que vale é o quanto colocamos em prática do que
sabemos e não o quanto sabemos. Dessa forma Jesus destaca que o mero ouvir ou saber não é
uma forma sábia de construir a nossa vida e a nossa família, mas que devemos aplicar o que
ouvimos. Dentre as reflexões sobre a vida em família deste mês, destaque um pensamento ou ideia
que te chamou a atenção e que você julga ser de grande necessidade de ser praticado em sua
família.
2- Ao final da reflexão, foram sugeridas três atitudes cristãs que devem ser aplicadas de maneira
robusta em nossos lares: perdão, respeito e amor. Destas três, destaque uma que você deseja
aplicar mais intensamente em seu casamento, no seu relacionamento com seus filhos e com sua
família em geral.

Conclusão Cristológica
A fé cristã não é um mero conjunto de ideias que compreendemos, guardamos na cachola e
pronto. Nossa fé é viva, é prática, é cotidiana e tem a ver com o café com leite e o arroz com feijão
com dia-a-dia. Tem a ver com criar os filhos, pagar as contas, ir para o trabalho, dirigir no trânsito.
Enfim: tem a ver com as coisas mais comuns, diárias, pequenas ou grandes. O cristianismo é para
ser vivido, é para ser aplicado. Só saber não basta. Saber e não viver não traz resultado algum. Ao
fim, é sempre importante lembrarmos que nossa prática visa nosso próprio bem, visa que nossa vida
seja uma casa construída sobre a rocha, por que em última instância sabemos que não somos
salvos pelas boas obras, mas somos salvos pela graça por meio de Jesus Cristo nosso Salvador,
que completou sua obra de redenção morrendo por nós na cruz do Calvário. Não somos salvos pelas
boas obras, mas para boas obras, para vivermos segundo o Evangelho. Que o Senhor possa
abençoar nossas famílias e derramar sobre nós cura, perdão, libertação e transformação.

Dinâmica da cadeira vazia e intercessão (10 min)
A cadeira vazia representa o fato de que existe espaço em nosso grupo para outros irmãos, cristãos e
principalmente não cristãos. É o nosso compromisso de ser um PG que convida as pessoas para se unirem a nós. Vamos
orar pedindo ao Senhor que nos desperte para a realidade daqueles que ainda não conhecem do Evangelho.

Próximo encontro
Determinar onde e quando será o próximo encontro de maneira que todos possam ter acesso ao endereço do
local da reunião.
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