Esclarecer
Encontro de Pequeno Grupo do dia 05 de outubro 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: Isaías 1.18-20
1- Muitas vezes perdemos o fio da meada da vida, que vai se tornando cada vez mais confusa.
Diante dos inúmeros problemas nos sentimos perdidos, frustrados, cansados emocional e
fisicamente e sobretudo desanimados. Existe alguma área de sua vida na qual você perdeu o fio da
meada?
2- E agora, como dar um jeito nessa bagunça? Deus chamou o povo de Deus para um momento de
conversa franca no passado e agora nos chama também para um período de reflexão. Deus nos
chamada para o primeiro passo, que é ESCLARECER: dedicar um tempo para parar, silenciar, ouvir
a Deus, refletir e descobrir o que está errado, onde perdemos o fio da meada, qual a nossa
responsabilidade em tudo isso. Vamos aproveitar esse momento para ouvir uns aos outros em
duplas: vamos formar duplas dentro do PG e orar uns pelos outros, pela área de nossas vidas na
qual perdemos o fio da meada. Dedique tempo para ouvir seu irmão e orar com fé e ousadia por ele.

Conclusão Cristológica
Os autores bíblicos insistem que o fio de todas as meadas é o fato de que o ser humano,
criado para um relacionamento pessoal e íntimo com Deus, deu as costas para o seu Criador. Longe
do solo sagrado de sua relação pessoal com Deus o ser humano se tornou um ser perdido de Deus e
perdido de si mesmo. O que acontece quando pessoas perdidas de si mesmas casam, criam
famílias, trabalham juntas, fundam empresas, escolhem faculdade? Conflitos, feridas, amargura,
ódio, rejeição, caos, confusão, desânimo, desistência, medo e vazio.
A boa Mensagem é que Jesus veio para nos levar de volta para casa. Salvação não é
apenas morrer para ter uma boa vida após a morte, mas experimentar a verdadeira vida que vem até
a nós agora por meio da morte e ressurreição de Jesus. Por meio da cruz, Jesus nos salva desse
quadro de caos interior e exterior por que nos reconcilia com Deus, com o outro e conosco mesmos.
Salvação é poder experimentar a vida simples, vida viva de Jesus em nós.

O nosso amigo de oração (10 min)
Neste momento o líder convida as pessoas a compartilhar quem é o amigo de oração: alguém por quem estamos
orando para que o Espírito Santo possa tocar o coração dessa pessoa para o Evangelho e para uma visita no PG.

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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