Comprometer com a mudança
Encontro de Pequeno Grupo do dia 02 de dezembro de 2015
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: Cantares 4
1- Cantares mostra como o amor romântico deve ser vivido com cumplicidade, dentro de uma
relação envolvida pelo comprometimento e marcada pela mutualidade. Você consegue imaginar uma
maneira bastante prática de aplicar a cumplicidade por meio de atitudes no seu dia-a-dia dentro do
seu casamento ou na sua relação com as pessoas?
2- Atualmente vivemos em um contexto no qual as pessoas desejam se casar mas continuar vivendo
vidas a parte, sem interdependência. Interdepender é a escolha de dependermos uns dos outros
dentro do compromisso, de nos apoiarmos mutuamente. Compartilhe uma atitude de apoio que o seu
cônjuge precisa de você e a qual você se compromete a praticar.
Obs: O tema do sermão é voltado expressamente para o amor entre homem e mulher. Se o líder
sentir que o tema pode ser tornar restritivo, pode imaginar maneiras de mostrar as pessoas que em
última instância o amor nos levar a nos comprometermos com a pessoa amada seja qual for o
contexto: casamento, família, amigos, igreja. Amar é ter cumplicidade e apoiar, sempre! A primeira
aplicação é o casamento, mas podemos estender para que todos possam participar.

Conclusão Cristológica
Cantares também foi lido durante muitos séculos como o amor do Eterno por Israel e
após como o amor de Jesus por sua noiva, a Igreja. Neste sentido, o livro também mostra
por meio de sua linguagem apaixonada um pouco do amor do Criador pelo homem e do
amor de Jesus por nós, sua noiva! Todos nós somos alvos que amor que apoia, que é
cúmplice, que envolve, que cura e transforma. Afinal, o amor verdadeiro, incondicional,
perfeito e ilimitado que muitas vezes procuramos em nossas relações só pode ser
encontrado em nosso relacionamento com Jesus, nosso Amado Noivo.
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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