O Evangelho Puro
Encontro de Pequeno Grupo do dia 04 de outubro 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: Gálatas 1.6-12
1. Compartilhe o que Deus falou ao seu coração no Grande Grupo no domingo.
2. Os judaizantes estavam pervertendo o Evangelho de Jesus Cristo e o resultado era um evangelho
mutilado e esfacelado. Hoje em dia nada mudou e destacamos três formas atuais de mutilação do
Evangelho: um evangelho de salvação pelas obras, o evangelho da prosperidade e o evangelho da
licenciosidade. Qual você considera mais danoso para a igreja e por que?
3. Como podemos ser uma comunidade cada vez mais centrada no verdadeiro Evangelho de Jesus
Cristo? Compartilhe com seu PG.

Conclusão Cristológica
Paulo não se acovardou diante do falso evangelho dos judaizantes. Paulo afirmou: “Não
anulo a graça de Deus!” (2.21) e nos capítulos 4 e 5 mostrou os resultados da salvação pela graça
como a adoção por parte do Pai e fez um desafio aos gálatas para que voltassem ao verdadeiro
Evangelho. Paulo demonstrou em Gl 5.16-26 que somente por meio da graça de Deus revelada em
Jesus Cristo crucificado e pela atuação do Espírito Santo alguém é capaz de escapar do curso de
sua natureza pecaminosa e da condenação da lei para viver uma nova vida, não em legalismo ou
licenciosidade, mas em uma genuína liberdade por meio do poder do Espírito Santo. Paulo
denunciou o falso evangelho. Paulo proclamou mais uma vez o verdadeiro Evangelho. Que
possamos como Paulo e como Martinho Lutero protestarmos diante das barbaridades que tem sido
pregadas em nossos dias e sermos legítimos protestantes: “A paz, se possível. Mas a verdade a
qualquer preço!” (Martinho Lutero).

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 do Pequeno Grupo.
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