Deus é a nossa segurança !
Encontro de Pequeno Grupo do dia 03 de agosto 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: Jeremias 39
1- Jeremias narra neste capítulo a queda de Jerusalém. Jerusalém caiu por causa da dureza dos
corações dos homens, mas Deus preservou o profeta e não apenas ele: todos os que confiaram no
Senhor também foram protegidos. Hoje, vivemos um período de muitas turbulências no nosso país:
crise financeira, crise política, violência, inflação, desemprego. Nesse período difícil em que vivemos,
qual destas dificuldades mais mexe com você? Destaque apenas uma e compartilhe com o PG como
ela mexe com você.
2- Nesse contexto de insegurança, medo e ansiedade, é preciso nos lembrar a cada dia que nossa
segurança está no Senhor. Como você busca refúgio em Deus nas horas de dificuldade?
Compartilhe com o PG uma prática específica pela qual você busca segurança em Deus.

Conclusão Cristológica
Nós cristãos vivemos pela fé (Rm 1.17). A obediência a vontade de Deus é sempre o lugar
mais seguro onde nós podemos estar. Assim como Jesus morreu por nós e pela graça nos deu a
salvação, tendo a fé como único condicional, nós também precisamos crer que pela fé ele nos dará a
segurança que necessitamos para a nossa vida cotidiana. Essa segurança, assim como nossa
salvação, jamais dependerá de nossas obras, mas à submissão à vontade soberana de Deus.

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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