Exílio e cativeiro
Encontro de Pequeno Grupo do dia 05 de abril 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: Jeremias 18.1-17
1. Compartilhe aquilo que mais te chamou a atenção na reflexão no domingo.
2. Muitas vezes podemos ter um entendimento equivocado de quem Deus é. Você já teve o hábito de
ver Deus como alguém que só ama e não se ira com nossos pecados? Ou você costumava pensar
que Deus só se ira mas não nos ama apesar de nosso pecado? Compartilhe com o PG.
3. O Eterno nos ama, mas nos convida com firmeza a nos arrependermos de nossos pecados. Nesse
momento, vamos separar um momento para orarmos individualmente pedindo perdão a Deus por
pecados específicos. Após esse momento de oração, cada um dirá com confiança ao seu irmão da
direita “O Senhor ouviu sua oração e lavou seu pecado. Agora você foi perdoado!”. A
comunidade é o lugar onde o perdão de Deus se manifesta no amor e no abraço do irmão! Vamos
celebrar a graça!

Conclusão Cristológica
Jesus orou no Getsêmani pedindo a Deus que se possível afastasse dele o cálice (Mt 26.39).
Mas que cálice é esse? Don Carson explica que o cálice aqui é o cálice da ira de Deus, um cálice
cheio do julgamento de Deus sobre o pecado. Em Jeremias 25.15 lemos a seguinte palavra de Deus
ao profeta: “Assim me disse o Senhor, o Deus de Israel: ‘Pegue de minha mão este cálice com o
vinho da minha ira e faça com que bebam dele todas as nações a quem eu o envio’” (Jr 25:15).
Isaías 51.17 diz que Deus deu de beber a Jerusalém seu cálice de ira. Em Apocalipse 14 vemos
Deus derramando seu cálice de ira sobre os poderes que perseguiram a igreja. Mas por que Jesus
precisa beber o cálice da ira de Deus? Nós merecíamos beber o cálice da ira de Deus, a ira de Deus
deveria recair sobre nós por causa de nossos pecados mas Jesus tomou para si o cálice da ira do
Eterno para sofrer e morrer em nosso lugar na cruz, nos dando perdão e salvação. Jesus nos salva
do exílio final, Jesus nos redime do cativeiro final, da morte eterna.

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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