Sabedoria no falar
Encontro de Pequeno Grupo do dia 02 de novembro 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: Tiago 3.1-12
1- Tiago exorta os cristãos a respeito da sabedoria no falar: precisamos nos lembrar de que nossas
palavras tem poder para abençoar e edificar e também para ferir e magoar. Você já foi alvo de alguma
palavra que machucou seu coração no passado de tal maneira a ser marcado por essa experiência?
Compartilhe com o PG.
2- Por que sabemos que as palavras podem machucar e ferir, destruir e causar muita confusão,
compreendemos claramente quando Tiago nos exorta a ter domínio próprio no falar e vigiar nossa boca
de pecar contra o nosso irmão. Nesta hora, vamos usar nossas palavras para construir e edificar: cada
um de nós vai dizer uma palavra de incentivo, elogio e apreciação ao nosso irmão da direita, utilizando as
nossas palavras para abençoar sua vida e reforçar aquilo de bom que o Eterno está fazendo em sua
história!

Conclusão Cristológica
A língua é um pequeno órgão em nosso corpo, mas como o pequeno leme do navio, pode
determinar o rumo de toda a nossa história (Tg 3.4). Nosso falar pode edificar nosso casamento e
solidificar nosso amor no coração de nosso cônjuge ou poder destruí-lo por dentro e arruinar uma
relação. Nosso falar pode ser o canal por meio do qual afirmamos a identidade e valor de nossos
filhos, nosso amor e interesse por eles, ou pode transmitir nossa insatisfação e fazer com que nossos
filhos se sintam desprezados e sem valor. Nosso falar por construir um senso de valor mútuo,
cooperação e confiança em uma equipe ou pode causar intriga, facção e brigas no trabalho. Como
vamos usar as palavras? Jesus poderia ter utilizado sua boca para nos arrasar, dizendo a verdade
em nossa cara e nos esfregado na face nossos pecados e nossa real condição, mas ao invés disso
nos chamou “bem aventurados” (Mt 5), nos afirmou como filhos do Pai (Mt 6), nos chamou de amigos
(Jo 15) e pediu o perdão do Pai até mesmo sobre seus executores (Lc 23.34). Você e eu fomos alvo
das palavras abençoadoras de Jesus! Agora vá e faça o mesmo: abençoe, edifique, construa e
valorize as pessoas com as suas palavras.

O nosso amigo de oração (10 min)
Neste momento o líder convida as pessoas a compartilhar quem é o amigo de oração: alguém por quem estamos
orando para que o Espírito Santo possa tocar o coração dessa pessoa para o Evangelho e para uma visita no PG.

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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