O desafio da fé reformada na atualidade
Encontro de Pequeno Grupo do dia 01 de novembro de 2017
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: Efésios 2.1-11
1. Compartilhe o que Deus falou ao seu coração no Grande Grupo no domingo.
2. Nossa geração tem sido profundamente influenciada pelo individualismo que leva as pessoas a
não valorizarem relacionamentos e se isolarem levando a quatro resultados: relacionamentos
superficiais; isolamento e solidão; sentimento de vazio; relacionamentos descartáveis. Você já sofreu
com alguma dessas experiências?
3. A igreja porta uma mensagem de um Evangelho que nos leva a viver em comunidade, em apoio
mútuo e em relacionamentos profundos. Podemos aplicar isso de 3 formas: investir em amizades
dentro da igreja; dispor para servir e valorizar a família mais do que o sucesso. Qual você acredita
ser mais importante pra você praticar agora?

Conclusão Cristológica
O individualismo é o maior desafio para a fé reformada no restante deste século. Paulo
combateu o individualismo dentro da igreja, levando os Filipenses a perceber que o individualismo é
contrário ao Evangelho de Jesus Cristo que nos considerou em primeiro lugar, se esvaziou por nós e
por nós morreu. Paulo está confrontando o individualismo com o poder do Evangelho, lembrando os
filipenses de que se eles creem em Cristo devem também viver como Cristo que olhou para o outro,
valorizou o seu semelhante e por nós morreu na cruz. Paulo mostra como o Evangelho é a boa
notícia de que Jesus se esvaziou de sua glória para nos colocar em primeiro lugar! Logo, toda
espiritualidade desconectada da comunidade é falsa e ilusória, pois o individualismo que nos leva a
fechar o nosso coração para o outro é inimigo do Evangelho e contrário ao ensino e ao exemplo de
Jesus Cristo. O Pai Eterno nos salvou em Jesus Cristo para nos levar para junto dele, para nos
ensinar a viver em comunidade.

Nosso Amigo de Oração

A cada encontro, vamos compartilhar com o PG o nome de uma pessoa em nosso círculo de familiares, de
amigos, do trabalho, da faculdade ou da escola pelo qual vamos orar pedindo ao Senhor uma oportunidade de trazê-lo ao
nosso PG! Vamos perseverar em oração pelo nosso Amigo de Oração!

Próximo encontro
Determinar onde e quando será o próximo encontro do Pequeno Grupo.
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