	
  

Soli Deo Gloria
Encontro de Pequeno Grupo do dia 04 de novembro 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: João 3.22-30
1- Os discípulos de João Batista foram conversar com o seu mestre pois estavam sentindo que
João estava perdendo projeção por causa da ascensão do ministério de Jesus, mas João
sabia: Deus é o ato principal e Jesus é que deve estar no centro e não o homem. Nós
reformados sabemos disso e expressamos essa verdade no moto “Soli Deo Gloria”.
Compartilhe com o PG o seguinte: de que maneira podemos colocar Jesus no centro de
nosso casamento e de nossa família?
2- De que maneira podemos colocar Jesus no centro de nossa vida profissional?
3- Qual área da vida que você acredita que é mais difícil o ato de colocar Jesus no centro e
glorificar a Deus com a nossa vida?

Conclusão Cristológica
João Batista estava no centro dos acontecimentos religiosos desempenhando seu
chamado ao Eterno. Quanto Jesus iniciou seu ministério, o papel de João que era preparar o
caminho para Jesus tinha sido cumprido e o ministério de Jesus começou a crescer cada
vez mais, a medida que o ministério do Batista declinava. Os discípulos de João se
incomodaram com aquilo, mas o próprio João estava tranquilo pois reconhecia a mão de
Deus e disse: “Convém que ele cresça e que eu diminua”. Nós reformados queremos
também diminuir, entregar nossa vida e tudo que há em nós a Cristo de tal maneira que
Jesus seja o centro de nossa vida e que possamos glorificar a Deus em todas as coisas!
Que possamos entregar o volante de nossa vida a Cristo, e deixá-lo conduzir e governar,
pois dele é o Reino e a Glória. Soli Deo Gloria!
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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