Sonhar os sonhos do Eterno
Encontro de Pequeno Grupo do dia 02 março 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: 2Coríntios 4

1- Nessa epístola vemos que o apóstolo Paulo vivia sob circunstâncias de muita luta e
tribulações (v.1) e que ainda sim não desanima se deixaria levar pelo desânimo.
Pessoalmente, ao passar por lutas muito intensas você já teve vontade de desanimar?
Compartilhe com PG sobre sua luta e como você se sentiu.
2- O verso 4:16 diz: “Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a
desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia”. Você já teve a
experiência de ter suas forças renovadas nos momentos difíceis? Compartilhe com o PG
uma situação na qual você viu o renovo do Senhor sobre você.
Conclusão Cristológica
Muitas vezes quando passamos pelas lutas temos vontade de desistir. As constantes
tribulações nos desanimam e nos entristecem. Muitas vezes pedimos a Deus que tire de nós
a dor e o sofrimento, oramos mas Deus parece não ouvir ou não se importar. Através da
experiência do apóstolo Paulo descobrimos que o Senhor resolveu nos fortalecer na luta e
não nos livrar dela, de tal maneira que a graça de Deus se revela em nossa fraqueza, o
poder de Deus se aperfeiçoa em nós, pois quando somos fracos é que somos fortes ( 2 Co
12:9,10). Nos lembramos que quando esteve envergado sobre o terror da cruz, Jesus
igualmente pediu ao Pai que o livrasse daquele cálice de sofrimento, mas o Pai decidiu
fortalecer Jesus para a cruz e não livrá-lo dela a fim de nos redimir e nos salvar. Que a
mesma graça que fortaleceu o Senhor Jesus e seu servo Paulo possa nos fortalecer em
nossas lutas.
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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