A imagem da Trindade refletida no casamento
Encontro de Pequeno Grupo do dia 04 de maio 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: Gênesis 1.26-28
1- O texto no qual Deus cria homem e mulher e lhes entrega a bênção do casamento nos ensina que
a família é uma miniatura da própria Trindade. Fomos feitos para experimentar relacionamentos
como o próprio Deus experimenta em si mesmo e nesse aspecto o casamento tem esse design
especial: é uma bênção de Deus para que possamos aprender a viver centrado no outro e não em
nós mesmos. Neste sentido, é muito importante aprendermos a expressar amor pelo outro em um
formato que seja importante para o outro. Gary Chapman diz que existem 5 linguagens de amor:
toque físico, palavra de afirmação, tempo de qualidade, atos de serviço e dar presentes. Qual destas
linguagens é mais fácil para você demonstrar amor as pessoas? E qual é mais difícil?
2- Se você é casado ou está noivo(a)/namorando compartilhe com o PG qual é a linguagem de amor
que o seu cônjuge/noivo(a)/namorado(a) mais aprecia!

Conclusão Cristológica
O casamento é o relacionamento mais íntimo que Deus criou, a ponto das Escrituras
afirmarem que os cônjuges se tornam um só, uma só vida. Assim como Deus é Pai, Filho e Espírito e
ao mesmo tempo todos são um, o casamento é esse mistério divino no qual duas pessoas se tornam
uma só diante do Eterno. No entanto, o pecado manchou o projeto de Deus e hoje nosso maior
desafio é deixar de lado nosso jeito autocentrado de viver nos submetermos em amor e com amor a
vida centrada no outro que o Evangelho nos ensina. Só conseguiremos viver dizendo ao outro “Tudo
é sobre você” se olharmos para Jesus, nosso Salvador, que se esvaziou completamente de si
mesmo na cruz do Calvário e ao morrer por nós nos disse “Tudo é sobre você”. Podemos nos
submeter em amor ao nosso cônjuge por que Jesus já se submeteu em amor a nós! Temos não
apenas o seu exemplo prático, mas o seu Espírito Santo vivendo em nós e nos ensinando a viver
essa vida centrada no outro. Que o Espírito de Deus abençoe nossos casamentos e nossas famílias!

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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