Equilíbrio no corpo
Encontro de Pequeno Grupo do dia 02 de agosto 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: João 8.1-11
1. Compartilhe aquilo que mais te chamou a atenção na reflexão no domingo.
2. Foram destacados dois pontos de desequilíbrio: legalismo e negligência. Você acredita que
atualmente está mais próximo de qual destes dois extremos?
3. O ponto de equilíbrio na espiritualidade é Confiar e depender da graça em profunda e santa
obediência. Foram listadas quatro práticas: 1- Fazer uma análise sincera de como temos vivido
nossa vida com Deus; 2- Confiar unicamente na graça para nossa salvação; 3- Viver em obediência
como expressão dessa salvação. Qual destas práticas você acredita que mais precisa abraçar
agora?

Conclusão Cristológica
Entre todos os presentes, havia somente um que poderia apedrejar a mulher: o próprio Jesus.
No entanto, o Senhor a perdoou. Contudo, este ato de perdão não seria um ato cheio de misericórdia
mas sem justiça? Estaria Jesus sendo injusto ao deixar ir uma mulher que era culpada? Jesus
perdoou aquela mulher sabendo que teria que sofrer o seu pecado na cruz do calvário. A tradição diz
que essa mulher é Maria Madalena, uma das poucas discípulas que estava presente a crucificação a
viu tudo, inclusive as pessoas lançarem pedras em Jesus ao longo de sua crucificação! Ela
compreendeu que Jesus recebeu em seu lugar cada uma das pedradas, insultos e vergonha na cruz
do calvário. Essa é a maneira pela qual Deus nos perdoa: Deus nos perdoa derramando sobre Jesus
a punição por nossos pecados e derramando sobre nós a santidade de Jesus, nos vestindo de sua
justiça. Deus chama os legalistas a confiarem na graça e verem seus próprios pecados, parando de
criticar o outro e se descobrindo como alvos da graça imerecida. Deus chama a obediência os
negligentes e os desafia a uma mudança radical de vida, uma vida de santidade. O mesmo Jesus
que disse claramente que tomaria a cruz sobre si para nos salvar nos comanda a tomar a nossa cruz
em obediência ao Evangelho! Somos salvos pela cruz. Somos chamados a levar a nossa cruz.

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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