As quatro virtudes do profeta Jonas
Encontro de Pequeno Grupo do dia 03 de maio 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: Jonas 1; 3; 4:1-4
1. Compartilhe aquilo que mais te chamou a atenção na reflexão no domingo.
2. O profeta Jonas sabia que desobedecer ao Senhor não era uma opção para um profeta. Ele sabia
que a tempestade era a resposta divina à sua equivocada decisão. Quando você está para tomar
decisões em sua vida você costuma considerar se elas estão ou não em conformidade com a
vontade de Deus? De que forma você costuma buscar a vontade de Deus para a sua vida?
3. Jonas era tão compromissado com o bem de seus irmãos que mesmo com a possibilidade de
sofrer retaliação, tomou a decisão de fugir. Dessa maneira a mensagem de salvação não seria
pregada aos inescrupulosos Assírios e a ira de Deus exterminaria os inimigos da Nação. Na sua
experiência pessoal, na igreja ou em sua família, de que maneira você tem demonstrado o seu
compromisso pessoal com o reino?

Conclusão Cristológica
Diferente de Jonas, uma pessoa que era vocacionado para a obra de Deus, alguém que cria
no que pregava, alguém compromissado com seus irmãos e que se relacionava honestamente com
Deus, nós não fomos chamados para vivermos relaxados, preguiçosos, descompromissados e
desligados do relacionamento com o Senhor. Jesus, assim como Jonas, tomou a decisão de morrer
por nós. Sua morte foi dolorosa. Sendo assim, por que cremos na realidade do evangelho,
precisamos parar imediatamente o que não está correto em nossas vidas. Precisamos viver uma
nova vida de Fé, compromisso, intimidade e vocação à santidade. É isso que o Senhor espera de
nós.

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 de maneira que todos possam ter acesso ao endereço do
local da reunião.
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